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Lilleakerveien 4 F, Lilleaker 
Plan- og bygningsetatens område- og prosessavklaring til 
oppstartmøte 
Mustad eiendom ønsker å omregulere eiendommen fra boligformål til kontor / næring med 

bruforbindelser over adkomstveien til eksisterende kontorbygninger. Eiendommen ligger 

innenfor Lysaker kollektivknutepunkt og ved Lysakervassdraget. Planarbeidet må 

koordineres med det pågående VPOR for Lysaker for å sikre forbindelser og bymessighet. 

Ved regulering av eiendommen bør det legges vekt på en funksjonsblandning med bolig i 

kombinasjon med kontor / næring, nye forbindelser og naturområde / friområde langs 

Lysakerelva. 

Dato: 07. 04. 2017  

Saksbehandler, enhet: Camilla Norlén ONV Saksnr. /dokumentnr: 201615938 / 10 

Forslagsstiller: Mustad Eiendom AS Fagkyndig: Spor arkitekter 

Gnr./bnr.:               9/555  Bydel: Ullern     

Kategori:                    Middels kompleks  
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Til opplysning: Ettersom eiendommen ligger inntil grensen til Bærum kommune blir det som er 

utenfor Oslo hvitt i Oslo kommunes kartverk. Det som ligger utenfor Bærum kommune blir hvitt i 

Bærum kommunes kartverk. Noen kart er i dokumentet limt sammen fra Oslo kommunes kart og 

Bærum kommunes kart, men noen kart vil vise informasjon kun innenfor den ene kommunens 

grenser. 
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1 Fakta om prosjektet 

1.1 Bakgrunn for og hensikten med prosjektet:   

1.1.1 Forslagsstillers tekst:  

Tomten ble regulert til byggeområde for bolig, kontor, forretning, sak S-3801, vedtatt 

21.06.2000, felt E, del A. Bebyggelsesplan vedtatt 16.09.2009, sak 192/09. Rammetillatelse for 

boliger ble gitt 11.02.2010. 

 

Etter et omfattende parallelloppdrag for eiendommene er det gitt ny forståelse av hvor boliger 

bør plasseres og hvor arbeidsplasser ligger best lokalisert. Tomten ligger tett på Lysaker stasjon, 

og vil ved videre utbygging av transportanlegg, spesielt varslet nytt dobbeltspor, ligge ytterligere 

utsatt til for støy og luftforurensning. Mustad Eiendom har gjennomført en støyvurdering i 

forbindelse med utarbeidelse av ny bebyggelsesplan som viste at tomten er sterkt støyutsatt fra 

Lysaker stasjon og eksisterende 

baneanlegg. Mustad har i 2015-2016 utarbeidet planer for en sammensatt byutvikling på sine 

eiendommer i Oslo og Bærum, og ønsker i denne sammenheng å flytte boliger lenger nord, men 

fortsatt innenfor 5-8 min gangavstand fra stasjonen. Det tas sikte på å innarbeide en betydelig 

andel boliger på Mustads eksisterende næringseiendommer i begge kommuner, og i et betydelig 

større omfang enn tidligere regulert. Mustad har store miljøambisjoner for det nye 

næringsbygget. Bygget er tenkt utformet med svært gode energi- og klimaløsninger. Tiltakshaver 

ser for seg et bygg med et netto energioverskudd ("plusshus" og BREEAM outstanding) som 

også tar for seg energiløsninger knyttet til omkringliggende bygninger. Mustad tar sikte på å 

gjennomføre et Future Builtprosjekt. Statkraft er en naturlig bruker av et 

bygg i Lilleakerveien 4 F som del av eksisterende bygningskompleks. Arkitekt for 

bygningsutforming og byggesak er Lund Hagem Arkitekter AS. 

 

Det vil være behov for gode funksjonelle sammenhenger mellom de ulike bygningsavsnitt i 

Lilleakerveien 4 og 6. Det ønskes avklaringer av gateløp og siktakser, hvor overbygninger og 

sammenknytninger i ulike nivåer vil stå sentralt. 
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1.1.2 Plan- og bygningsetatens kommentar:  

Bærum kommune og Oslo kommune arbeider i fellesskap med en veiledende plan for det 

offentlige rom for Lysakerbyen, der også Lilleaker 4 F inngår. 

 

Arealformål og evt. hensynssoner, og ca fordeling mellom dem: 

Planområdets 

størrelse:  

6 280 m2  

 

Utnyttelse  

 

Innsendt forslag: 

BRA=Ca 12 000 m2 

 

 

Gjeldende regulering: 

maks 18 000 m² hvorav 

minimum 7000 m²skal 

være bolig. Eiendommen 

er utbygget med 9850 m² 

kontor. 

Høyder: 

Innsendt forslag: 

kotehøyde + 40,6 (9 

etasjer + 2 u-etasjer) 

 

Gjeldende regulering: 

maks kotehøyde + 32,0 

Uteoppholdsareal  

Ikke angitt 

 

 

Gjeldende regulering: 

30 m2 uteoppholdsareal 

per bolig hvorav maks 

40 % på terrasse 

 

2 Planstatus og rammebetingelser 

2.1 Overordnede planer og føringer:  

2.1.1 Forslagsstillers tekst:  

Lysakerområdet med Lilleaker er definert som område for byutvikling i kommuneplanenes 

arealdel både i Oslo og Bærum. Kommunene nedsatte høsten 2014 en felles arbeidsgruppe for å 

utarbeide en Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Lysakerområdet. Tomten ligger 

sentralt i VPOR-området og følger opp gjeldende planer med en høy utnyttelse som del av en tett 

byutvikling. 
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2.1.2 Plan- og bygningsetatens kommentar:   

Kommuneplan Oslo 2015 mot 2030 

 

 

 

Kommuneplan Oslo mot 2030 

Eiendommen er regulert til «eksisterende 

bebyggelse og anlegg i Oslo ytre by. 

Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet av 

eksisterende kollektivknutepunkt. 

 Kommuneplan Oslo mot 2030 Hensynssoner 

Eiendommen ligger innenfor følgende 

hensynssoner: 

320-1 Stormflo 

320-2 Elveflom 

 

 

 

 

Temakart T1 Støy 

Eiendommen ligger innenfor gul sone for 

veistøy.  

 Temakart T2 T3 Luftforurensing 

Temakartet viser luftforurensing i området. 

NB Ettersom området ligger på grensen til 

Bærum ser det ut som om temakartene for støy 

og luft kun tar for seg støy og luftforurensing 

fra Oslo kommunes veinett og jernbanenet. 
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Temakart jernbanestøy kl 00-24:00, Bærum  

Bærum kommunes nettside viser at 

eiendommen ligger i rød sone for jern-

banestøy. 

 

Hvis jernbanen utvides nordover vil 

støyforholdene bli forverret for eiendommen. 

 Temakart for luftforurensing, Bærum  

Bærum kommunes nettside indikerer at der kan 

være rød sone for luftforurensing på 

eiendommen 

 

NB Ettersom området ligger på grensen til Oslo 

ser det ut som om temakart for luftforurensing 

kun viser luftforurensing i Bærum kommune. 

 

 

 

 

Temakart T4 Naturmiljø 

Eiendommen ligger innenfor et område med 

bruk og vern av sjø og vassdrag, eksisterende 

grønnstruktur, og naturtype B-områder 

 Temakart 7 Blågrønn struktur 

Eiendommen ligger innenfor et område med bruk 

og vern av sjø og vassdrag, «elv, bekk, vann, 

dam», område med behov for park på minimum 5 

daa og hovedturvei A1 langs Lysakerelva 
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Kommuneplan Bærum 2017 - 2030 

 

 

Bærum kommuneplan 2017 – 2030, vedtatt 18.06.2014 
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Bærum kommuneplan 2017 – 2030 

Lysakerelva er i kommuneplanens arealdel regulert til «naturområde vann – nåværende». 

Området rundt Lysaker stasjon er i kommuneplanens arealdel regulert til «sentrumsformål 

nåværende» og planlagt utvidet gjennom «sentrumsformål fremtidig». Granfossområdet er i 

kommuneplanens arealdel regulert til «kombinert bebyggelse og anlegg» og ligger i 

gjennomføringssone med krav til felles planlegging. Strandsonen langs Lysakerelva er i 

kommuneplanens arealdel regulert til «grønnstruktur nåværende», og «grønnstruktur fremtidig». 

Lysakerelva ligger i kommuneplanens arealdel innenfor hensynssone for flomfare. 
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Kommunedelplan for Lysakervassdraget, Bærum 

 

 

Bærum, Kommunedelplan Lysakervassdraget vedtatt 18.06.2014 

Vassdraget starter langt inne i Marka, og renner gjennom kulturlandskap i Sørkedalen og 

Bogstadvannet. Derifra renner Lysakerelva gjennom byggesonen og ut i fjorden ved Lysaker 
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Gjennom kommunedelplanen er Lysakerelva regulert til naturområde. Strandlinjen på motsatt 

side av Lysakerelva, på Bærumssiden, er regulert til nåværende naturområde / friområde med 

fremtidig hovedtursti langs vannkanten. Elva befinner seg i hensynssone – flomfare. 

Oslo, Kommunedelplan Lysaker- og Sørkedalselva  

Oslo, Kommunedelplan Lysaker- og Sørkedalselva er sendt til politisk behandling. 

Kommunedelplan torg og møteplasser, Oslo 

 

 

Oslo, Kommunedelplan torg og møteplasser, vedtatt 22.04.2009. 

I kommunedelplan for torg og møteplasser går det en overordnet forbindelse langs strandkanten 

på eiendommen. På eiendommen er det vist «torg/ møteplass ikke opparbeidet», men det er nå 

opparbeidet et torg på den angitte plassen. Eiendom med gnr/ bnr 09/ 528 ligger innenfor et 

område for etablering av torg og møteplasser ved byutvikling. 
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Dobbeltspor og Fornebubane 

Lysaker er et av landets største kollektivknutepunkter med jernbane, buss, båt og trikk. Det er 

planer for T-baneterminalbygg og T-bane til Fornebu og utvidelse av jernbanen.  

 

 

 

Bærum, reguleringsplan for Lysaker stasjon, vedtatt 17.12.2004 
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Støysoner fra jernbane kl. 00-24:00 fra Bærums karttjeneste 

I Oslo er plan for «Oslo- Drammensbanen. Dobbeltspor Asker – Skøyen parsell Lysaker» vedtatt 

21.12.2004. Det pågår nå arbeid med planlegging av dobbeltspor på Bærumssiden. Utvidelsen for 

etablering av dobbeltspor på Bærumssiden vil plasseres nordover mot Lysakerelva, slik at banen, 

vil komme nærmere tomten. Det antas at støysituasjonen på eiendommen vil bli forverret av en 

sporutvidelse. 
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2.2 Gjeldende regulering og planområdets avgrensing 

2.2.1 Forslagsstillers forslag: 

 

2.2.2 Plan- og bygningsetatens forslag til avgrensing 
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Lilleaker ligger i Lysaker kollektivknutepunkt der det legges tilrette for bymessig utvikling med 

høy utnyttelse og en utvikling med en blanding av boliger og arbeidsplassintensiv nærings-

utvikling. En fortetting med både næring og boliger, vil sammen med utbyggingen av Lysaker 

som nasjonalt og regionalt knutepunkt og den generelle veksten og fortettingen av Osloregionen 

medføre større press på gatestruktur, gode gaterom, plasser og grøntareal. 

I planarbeidet for eiendommen er det derfor viktig å sikre gode gaterom, torg- og møteplasser, 

Lysakervassdraget langs elva, fremkomst for gående og syklende og krysningspunkter for 

turgåere og syklister. Planområdet bør derfor omfatte byggetomten, ny broforbindelse i 

forlengelse av Lilleakerveien 4 og 6, og gang- og sykkelforbindelser knyttet til eksisterende bro i 

forlengelse av eiendommens sørlige spiss. Broer og gang- og sykkelforbindelser må samordnes 

med Bærum kommune og det pågående VPORarbeidet. Forbindelsene bør inn i 

rekkefølgebestemmelsene. 

2.2.3 Oslo gjeldende regulering for området  

S-3801, Endret reguleringsplan for Lilleaker syd, med reguleringsbestemmelser 
for Gnr. og Bnr. 9/4, 9/5, 9/283 9/310, 9/513, 9/528, vedtatt 21.06.2000 

Planområdet er regulert til «Felt E1, bolig, kontor og forretning», «Felt E2 kontor, bevertning og 

bevertning», «Felt E3 felles areal torg», «Friområde1 turvei park og elv», «plass- og friområde», 

«fellesareal gangvei» og «parkering og offentlig gangvei.» 

 

Noen aktuelle bestemmelser: 

«4.4 Bolig- og uteoppholdsareal 

For felt E1 og F2 skal det avsettes ca. 30 m2 uteoppholdsareal per bolig. Uteoppholdsarealet 

skal dekkes på bakkeplan og/eller terrasser, der maks 40 % av uteoppholdsarealet kan 

godkjennes på terrasse. 

 

Dersom terrasse/balkong skal medregnes i uteoppholdsarealet skal den ha et minimumsareal på 

10 m² og minimumsdybde på 2,40 m. 

 

§ 5. bestemmelser for det enkelte felt avsatt til byggeområde 

Felt E1 er regulert til byggeområde for bolig kontor og forretning. Maksimal tillatt bruksareal 

(BRA) på 18.000 m² (BRA), hvorav minimum 7.000 m2 (BRA) forbeholdes boligformål. Maks 

tillatt forretningsareal = 400 m2 (BRA). 

19209, Lilleakerveien 4 - Felt E1. Bebyggelsesplan med bestemmelser, 
oppfølgingsplan, vedtatt 16.09.2009 

Planområdet er regulert til «Felt E1 byggeområde for bolig kontor og forretning», «Felt E3 

Byggeområde for forretning, bevertning, fellesareal og torg», «E3 Kontor, forretning, 

bevertning,» og «byggeområde for kontor, forretning, bevertning.» 

Den del av gnr/bnr 09/555 som gjenstår for utbygging er regulert til «Felt E1 byggeområde for 

bolig kontor og forretning.» 
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2.2.4 Bærum, gjeldende regulering for området 

 

 
 

 
Bærum, gjeldende regulering 
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Reguleringsplan 2003012, Lysaker stasjon med omkringliggende områder, vedtatt 
17.12.2004, Bærum 

Lysakerelva med tilhørende strandsone er regulert til «naturområde i sjø og vassdrag». Området 

langs Lysakerelva er regulert til «grønnstruktur / park». Lysakerelva med inntilliggende areal 

ligger innenfor faresone for flom. Stasjons/ og terminalbygg er innregulert både over og under 

bakken. Lysaker mølle og Møllefossen bru ligger innenfor hensynssone bevaring, kulturmiljø. 

Gang- og sykkelvei ligger parallelt med E18. Området nord for stasjonen er regulert til «bolig, 

forretning, kontor og torg». 

Reguleringsplan 2008020, Granfoss næringspark, vedtatt 07.12.2011, Bærum 

Lysakerelva er regulert til «naturvernområde i vassdrag». Området langs Lysakerelva er regulert 

til «naturvernområde på land». Bebyggelsen på Granfoss er regulert til «byggeområder, annet 

kombinert formål». Enkelte bygninger (Granfoss hovedhus, og fabrikk / verksted) er regulert til 

bevaring. 

Reguleringsplan 2010009, Fornebu – Lysaker – metrotrasé, vedtatt 27.04.2016, 
Bærum 

Lysakerelva med tilhørende strandsone er regulert til reguleringsformål «naturområde i sjø og 

vassdrag». Området langs Lysakerelva er regulert til «grønnstruktur / park.» Lysakerelva med 

inntilliggende areal ligger innenfor faresone for flom.  

De to bygningene Lysaker mølle er regulert til «forretning / kontor» og ligger innenfor 

hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Under bakken er det innregulert «trasé for sporvei / 

forstadsbane, stasjons- og terminalbygg, og annen banegrunnsteknisk anlegg.» Gang- og 

sykkelvei ligger parallelt med E18 og Lysakerelva. 
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2.2.5 Andre forhold  

Det har i møte 06.02 2017 med Mustad eiendom, vært diskutert at Mustad eiendom skal lage en 

samlet masterplan for store deler av Lysaker / Lilleaker, med tilhørende planprogram. I følge 

Bærum kommune arbeider Mustad eiendom med å utvikle en helhetlig plan for Lilleaker på 

begge sider elva, men de avventer å sluttføre arbeidet inntil VPOR er vedtatt. Samtidig ønsker 

Mustad eiendom at denne saken skal behandles selvstendig pga. hastverk i forhold til leietaker 

Statkraft som har behov for å utvide sin eksisterende virksomhet. - PBE aksepterer å behandle 

denne saken separat, men forutsetter at den ivaretar føringer i VPORarbeidet. 

Byggetomten for Lilleakerveien 4F er gitt midlertidig dispensasjon for 67 parkeringsplasser på 

terreng. Behov for fremtidig parkering må utredes. 

Fagkyndig opplyser om at det på Mustads eiendommer langs Lysakerelva er tinglyst rett for 

allmenn ferdsel. 

 

Foto, arbeidsmodell, innsendt av forslagsstiller 

 

2.3 Pågående plan- og byggesaker i området:   

2.3.1 Pågående arbeid med veiledende plan for det offentlige rom for 
Lysakerbyen. 

Bærum kommune og Oslo kommune arbeider i fellesskap med en veiledende plan for det 

offentlige rom for Lysakerbyen. (VPOR). VPOR for Lysaker skal være en overordnet, ikke 

juridisk bindende plan etter plan- og bygningsloven. Det legges vekt på å belyse og ivareta myke 

trafikanters interesser slik at disse kan være premissgivende for videre planarbeid i området. 

Planen skal gjelde for arealer både i Bærum kommune og Oslo kommune. Prinsippene for de 

offentlige rommene skal ses i sammenheng med fremtidig arealutvikling for området. 

Knutepunktet tilsier en intensivert arealbruk med høy andel arbeidsplasser.  

 

Det er en målsetning å oppnå et mer levende byområde under alle døgnets tider gjennom en større 

andel boliger i området, attraktive torg og møteplasser, nærhet til rekreasjonsområder og kollektiv 

transport. Kart fra stedsanalyse VPOR er vist i stedsanalysen for Lilleakerveien 4F. 
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2.3.2 Pågående byggesaker i området 

 

 

(tallene angir antall byggesaker registrert på eiendommen) 

 

Følgende pågående byggesaker er registrert i området: 

 Møllefossen, riving og oppføring av bru over Lysakerelva 

 Diverse skiltsaker 
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2.4 Stedsanalyse  

2.4.1 Forslagsstillers stedsanalyse:  

«Lysakerbyen Næringsvel LN utarbeidet i 2009 en plan for satsing på det offentlige 

rom i Lysakerbyen. Arbeidet er utført i samarbeid med offentlige etater. Mølledammen bro er 

opprustet som del av de prioriterte tiltak. Møllefossen bro står foran en snarlig 

oppføring. Broene utgjør viktige, sammenbindende ledd i Lysakerbyen, og sikrer gode 

forbindelser til Lysaker stasjon og knutepunkt. I tilknytning til utvikling av Lysakerbyen og 

Mustads eiendommer er det gjennomført. Det vises til at det i tilknytning til VPOR-arbeidet for 

Lysakerbyen foreligger en oppdatert stedsanalyse. Denne er p.t. ikke tilgjengelig for 

tiltakshaver.» 

 

 

 

 

Forslagsstillers stedsanalyse forbindelser og 

koblinger 

 Forslagsstillers stedsanalyse elver og 

landskap 
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2.4.2 Plan- og bygningsetatens stedsanalyse:    
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2.5 Tabell over mulige premissgivere for planområdet  
 

Tema Oppstarts-

møte 

Offentlig 

ettersyn 

Politisk 

behandling 

Kort utkvittering eller 

henvisning til hvor omtales 

Flom 

elveflom og 

stormflo 

gir 

premisser 

  Planområdet er flomutsatt. 

Tiltak sikres i regulerings-

bestemmelsene. 

Overvann gir 

premisser 

  Overvann skal håndteres 

lokalt.  

Geotekniske 

forhold  

gir 

premisser 

  Planområdet ligger innenfor 

marin grense. 

Kulturminner  gir 

premisser 

  Siktlinjer og forbindelser til 

kulturminner skal sikres 

Miljøforhold 

 

gir 

premisser 

 

  Tiltak sikres i regulerings-kart 

og bestemmelser. 

Planområdet ligger innenfor 

rød sone for støy fra jernbane, 

og gul sone for støy fra vei. 

Inntilliggende eiendommer 

ligger innenfor område med 

forurensing i grunn. 

Hvis jernbanelinjen utvides vil 

støyforholdene bli forverret. 

Naturmangfold 

 

gir 

premisser 

  Det er registrert verdifulle 

naturtyper innenfor 

planområdet. 

Svært viktig viltlokalitet, A, i 

og ved Lysakerelva, 

strandsnipe, dvergspett, 

vintererle, fossekall, gulsanger, 

bøksanger, løvmeis, stillits og 

kjernebiter. 

Viktig bekkedrag og gytebekk 

naturtype B i og ved 

Lysakerelva.Kantsone, 

sammenhengende vegetasjon, 

biologisk mangfold og 

vannkvalitet sikres gjennom 

kart og bestemmelser. 

Teknisk 

infrastruktur  

Gir 

premisser 
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Kollektivknutep

unkt 

sporutvidelse t-

bane 

Barn og unges 

interesser  

Gir 

premisser 

  Fremtidige lekeplasser utredes 

i forbindelse med VPOR. Barn 

og unges interesser må 

vektlegges i forbindelse med 

utforming av torg og 

møteplasser og 

rekreasjonsareal. 

Vurdering av 

egnethet for 

bolig. 

Gir 

premisser 

  Eiendommen er svært 

støyutsatt fra sør og fra vest. 

Eiendommen er utsatt for 

luftforurensing. Eiendommen 

ligger utenfor avvikssonen 

men ved knutepunkt. Plan- og 

bygningsetaten vurderer at 

eiendommen er egnet for noe 

bolig. 

Vurdering av 

egnethet og 

behov for 

barnehage.  

Gir ikke 

premisser 

  Plan- og bygningsetaten 

vurderer at tomten ikke er 

egnet for barnehage pga 

miljøforhold og tomtens 

størrelse. 

Fjernvarme  Gir ikke 

premisser 

  Planområdet ligger ikke 

innenfor konsesjons-område 

for fjernvarme. 
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2.6 Uttalelser fra andre myndigheter 
Byantikvaren, 

uttalelse 

02.11.2016       

Der er ingen kjente kulturminner fra nyere tid i planområdet. Høy og 

massiv bebyggelse vil medføre konsekvenser for opplevelsen av elve-

landskapet. Vesentlig at siktlinjer mot eldre og verneverdig bebyggelse 

knyttet til Møllefossen, både på Oslosiden og Bærumssiden av broen og 

elven, ivaretas. 

EBY, uttalelse 

04.11.2016 

Oslo har ingen grunneierinteresser innenfor området. Det må påregnes å 

inngå utbyggingsavtale for tiltak basert på rekkefølgebestemmelser.  Det bør 

bl.a. sikres ny Lysaker T-banestasjon. Videre er fremdriften for VPOR eller 

tilsvarende prosesser viktig for å avklare nødvendige tiltak på områdenivå. 

VAV, uttalelse 

22.11.2016 

Der er ingen hovedledninger innenfor planområdet. 

 
Dersom det i forbindelse med planen vil være aktuelt med 

rekkefølgebestemmelser som medfører oppgradering av offentlig vei eller 

fortau, hvor det ligger va-ledninger, må det i disse  bestemmelsene tas med at 

tiltakshaver må kontakte VAV for å avklare om det er behov for at  

va-ledningene blir oppgradert samtidig, og at det gjøres avtale om 

samarbeidet mellom tiltakshaver og VAV. Avklaringene må til orientering 

være på plass før VAV vil anbefale at det gis rammetillatelse. 

 

Det skal ved regulering og senest ved søknad om tiltak sikres tilstrekkelig 

areal for lokal og åpen overvannshåndtering, infiltrasjon til grunnen og 

vegetasjon. Fordrøyning skal søkes løst overflatebasert. Bygninger og anlegg 

skal utformes slik at naturlige flomveier bevares og tilstrekkelig sikkerhet mot 

flomskader oppnås. Ved regulering og senest ved søknad om tiltak skal det 

utføres ROS-analyse som dokumenterer at avrenningen og 

avrenningshastigheten ikke øker som følge av tiltaket. 

BYM, uttalelse 

24.11.2016 

Fordelaktig med kombinasjon av bolig og næring med utadrettet 

virksomhet og aktive fasader i 1. etasje. Det må legges til rette for 

kollektiv- sykkel- og gangtrafikk i reguleringsplanen og for restriksjoner 

av biltrafikk gjennom tetthet og lite parkering. 

Det er viktig å sikre orienterbarhet og fremkommelighet for alle. Ved 

shared space er det viktig at gangsoner og krysningspunkter lages slik at 

personer med orienteringsnedsettelser finner frem og føler seg trygge. 

Uteområdet mangler i dag en del på universell utforming, spesielt 

ivaretakelse av personer med orienteringshemminger. Dette bør det 

vurderes å stille krav om at oppgraderes. Turveien kunne også med fordel 

ha en utforming med mer offentlig preg, da den i dag kan oppleves som en 

del av kontorområdet. Der det er forventet over 15-50 syklende eller 

gående i makstimen bør syklister og gående skilles. Det bør videre stilles 

rekkefølgekrav om oppgradering av adkomsten til Lysaker stasjon, slik at 

den blir i tråd med dagens krav og dimensjonert for forventet gang- og 

sykkeltrafikk 20 år frem i tid, i henhold til forskrift om anlegg av offentlig 

veg. Det bør også vurderes å stille krav om oppgradering av gangvei langs 

Lysakerelva. Både sykkel-, kollektivtrafikk- og gangtilrettelegging må 

hensyntas tidlig i planleggingsprosessen. For å sikre universell utforming 

må blant annet stigningsforhold og veifinningsplan planlegges fra starten. 
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3 Hovedgrep  

3.1 Beskrivelse av hovedgrep 

3.1.1 Forslagsstillers tekst:  

«Den aktuelle tomten ligger sentralt i Lysakerbyen. Forslaget om ny kvartalsstruktur med 

gatenett vil ikke direkte berøre eiendommen. Derimot kan et mulig fremtidig dobbeltspor på 

nordsiden av eksisterende jernbaneanlegg øke miljøbelastningen på tomten. Tomtens foreslås til 

hovedkontor for en større bruker og med utadrettet bruk på gatenivå. Bebyggelsen foreslås lagt 

innenfor hovedgesims på + 40,6, og med samme avstand til elv som i bebyggelsesplan av 2009. 

Bygningene foreslås knyttet sammen med nabobygg med et glasstak på kote + 32. « 
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3D-illustrasjon fra forslagsstiller, sett fra eksisterende bru sør for eiendommen. 

 

3D- illustrasjoner på 2 alternativer for utforming av forslaget sendt inn fra forslagsstiller, sett fra 

fugleperspektiv ca. over eksisterende bru sør for eiendommen. 
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4 Plan- og bygningsetatens vurderinger og forutsetninger 
for anbefalinger 

4.1 Plan- og bygningsetatens vurdering av hovedgrepet i forhold 
til området og overordnete planer.   

Fotavtrykk og utforming i forhold til gaterom, forbindelser og Lysakervassdraget 

Eiendommen / byggetomten ligger sentralt på Lysaker ved antatt fremtidig sentrumsstreng. 

Gjennom sin plassering ytterst på pynten i Lysakerelva er den godt synlig fra jernbanen, fra 

Granfoss i vest, fra stasjonsområdet i sør og fra Møllefossområdet i øst. Eiendommen ligger ved 

flere eksisterende, og antatt enda flere fremtidige, gaterom bru-, gang- og sykkelforbindelser, og 

krysningspunkter og et mulig fremtidig torg/møteplass mot elva. 

Bebyggelsen bør gi god plass for gang- og toveis sykkeltrafikk og adkomst med bil og 

varetransport. Plan- og bygningsetaten vurderer at utbyggingen ikke bør gis en form som lukker 

kvartalet Lilleakerveien 4 og 6 ut mot omverden, slik at bebyggelsen og området virker privat og 

avvisende for de som vil gå igjennom eller oppholde seg i området. Det må oppleves innbydende, 

oversiktlig og trygt å passere i gaterommet mellom bygningene så vel dagtid som kveldstid. Åpne 

og aktive fasader i de nederste etasjene, i kombinasjon med funksjoner og bruk vil kunne gi lys og 

aktivitet i de nederste etasjene under, og etter kontortid. 

En mulig fremtidig utvidelse av jernbanelinjen vil innebære at dobbeltsporet legges nord for 

eksisterende spor ut mot Lysakerelva. Utvidelse til dobbeltspor vil i så fall medføre at 

sykkeladkomst til stasjonsområdet fra Bærumssiden må flyttes over til Oslosiden. Vi anbefaler at 

sykkelleden legges parallelt med gangstien langs elva, da dette er retteste veien fra ny bru til 

stasjonsområdet. Den følger også siktlinjen fra bru til bru til stasjon, hvilket er naturlig å navigere 

etter.  
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Utsnitt fra situasjonsplan fra forslagsstiller 

 

 

 

Innsendt forslag viser en etter etatens vurdering 

situasjon som virker privat, lukket og avvisende utad 

og som gir trange og mørke gaterom innad.  

 

Eksisterende gaterom mellom Lilleakerveien 4 og 6 er 

trangt, skyggefullt og har lite sollys 
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Bolig, kontor/ næring i kombinasjon. 

I nærområdet er det innregulert boligformål i kombinasjon med næring, men det er per dags dato 

ikke realisert noen boliger. I kommuneplan Oslo 2015 mot 2030 del 1, samfunnsdel og 

byutviklingsstrategi sid 49 angis Lysaker som kollektivknutepunkt for bymessig utvikling der det 

ønskes høy utnyttelse og en utvikling med en blanding av boliger og arbeidsplassintensiv 

næringsutvikling.  

Lilleaker utpekes i kommuneplanens strategidel (sid 49) som et utviklingsområde i ytre by. Det 

foreslås bl.a. høy utnyttelse, høy bymessig / arkitektonisk kvalitet, variert arealbruk, utadrettede 

funksjoner i 1. etg i sentrale gater, grønnstruktur, gode gate- og byrom, integrering av viktige 

stedsegne kvaliteter, god tilgjengelighet, og tilfredsstillende skjerming mot støy- og 

luftforurensing.  

Eiendommen er svært utsatt for støy og luftforurensing fra sør og vest. Det antas at støy-

forurensingen vil forsterkes hvis jernbanen utvides til to spor og kommer nærmere eiendommen 

med økt togtrafikk. Forslagsstiller ønsker å omregulere eiendommen til kontorformål, med 

begrunnelse i støyproblematikken og leietakers (Statkraft) behov for å utvide sine kontorlokaler. 

Plan- og bygningsetaten vurderer at det til tross for støyproblematikken er tydelige føringer som 

tilsier at boligformål bør realiseres på eiendommen. Boliger bør kunne realiseres i kombinasjon 

med kontor / næring. Argumenter for boligformål på eiendommen er: 

 Boligmangel 

 Knutepunkt 

 Del av ønsket transformasjon fra kun næring til blandet bruk 

 Direkte tilknytning til elva med sine rekreasjonsmuligheter og nærhet til fjorden, 

kollektivtilbud og servicetilbud. 

 Området er mørkt og forlatt kveldstid etter kontortid. Boliger vil gi mer lys og liv i 

området etter kontortid.  

Utearealnorm 

Hvis man plasserer en boligbygning slik at den skjermer for støy fra sør og vest blir eneste 

mulighet for stille uteareal på terreng nordøstvendt og liggende i trang og skyggefull situasjon 

med for lite sol hvilket innebærer at man ikke kan oppfylle utearealnormen kategori 2 for 

«sentrumsranden og knutepunkter». Plan- og bygningsetaten vurderer imidlertid at nærhet til elv 

og rekreasjonsarealer kompenserer slik at utearealnormens kategori 1 «Kvadraturen, sentrum, 

strøksgater og institusjoner» dvs uteareal kun på tak vil kunne være tilstrekkelig for å tilfredsstille 

krav til uteareal. Det forutsettes i så fall at taket kan støyskjermes og at luftforurensingen på taket 

er innenfor akseptable nivåer.  

Høyde 

Innsendt planforslag viser en gesimshøyde på kote + 40,6. Gjeldende regulering tillater maksimal 

gesimshøyde på kote+ 32. I planarbeidet må det vurderes hensiktsmessige høyder som viser den 

nye bebyggelsen sett i forhold til inntilliggende bebyggelse, grøntareal og gaterom og sett i 

forhold til landskapet og bebyggelsen i området. 

Plan- og bygningsetaten har kun omtalt de temaene vi mener er avgjørende for å kunne gi en 

anbefaling om oppstarten av planarbeidet og den videre prosessen. Det at et tema ikke er omtalt 

nå, hindrer ikke at temaet kan bli vurdert senere. På vår hjemmeside kan dere lese mer om etatens 

praksis og føringer. 
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4.2 Konklusjon  
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Plan- og bygningsetaten anbefaler at følgende legges til grunn i det videre 
planarbeidet: 

 

 Strategisk viktig ny bruovergang for gang- og sykkelveier, inklusive krysningspunkt for 

syklende i høy fart og gående sikres med tilstrekkelig areal i planarbeidet.  

 Tilstrekkelig areal for toveis sykkelbane langs elva sikres  innenfor planområdet.  

 Fortau på begge sider vei og adkomst for bil, sikres med tilstrekkelig areal i planarbeidet.   

 Torg- og møteplass (ref VPOR) langs elva sikres.  

 Eksisterende gate- og kvartalsstruktur beholdes og bygges videre på.  

 Ny bebyggelse bør ha bruksformål bolig i kombinasjon med kontor / næring.  

 Åpne og aktive fasader i gateplan må sikres. 

5 Krav til dokumentasjon og føringer for videre prosess 
 

5.1 Forskrift om konsekvensutredninger  

5.1.1 Vurdering av utredningsplikt 

Vi har vurdert det innsendte materialet i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 første ledd, 

jf. §§ 4-1 og 4-2 med tilhørende forskrift.  

Saken faller ikke inn under oppfangskriteriene i forskriften og skal derfor ikke 

konsekvensutredes. 

5.2 Tema som er viktig i planarbeidet og må ivaretas i kart og 
bestemmelser 

 Arealbruk 

 Bebyggelsens utforming og herunder ; høyder, volumer, henvendelser, åpenhet 

 Uteareal 

 Adkomst for bil, gående og syklende, gaterom 

 Torg/møteplass/ landingsplass nye broforbindelser 

 Lysakerelva med strandlinjer 

 Miljøforhold knyttet til Lysakerelva med strandsone 

 Overvannshåndtering 

 Flomfare 

 Støy og luftforurensing 

 Parkeringsdekning bil og sykkel 
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5.3 Analyser og studier   
 Støyutredning  

 ROS-analyse 

 Geoteknisk undersøkelse 

 Sol/skyggestudier  

 Analyse av høyde sett i forhold til gaterom, uteareal og området for øvrig 

 Naturmangfold 

 Fysisk modell 

 3D-illustrasjoner 

 Utomhusplan 

Dersom det utarbeides flere alternativer i plansaken, skal alle alternativer illustreres med 3D-

illustrasjoner. 

5.4 Samarbeids-/medvirkningsprosesser  
Bærum kommune: Bru, gang- og sykkelforbindelser, forhold til Lysaker vassdraget. 

Bymiljøetaten: Offentlige areal, gang- og sykkelveier, park, naturmangfold. 

VAV: Flomsikring og overvannshåndtering. 

5.5 Behov for egeninitiert planarbeid i PBE 
Plan- og bygningsetaten stiller seg negativ til innsendt forslag da det er i strid med 

kommuneplanens føringer om Lysaker som et kollektivknutepunkt med bymessig utvikling med 

høy utnyttelse og en blanding av boliger og arbeidsplassintensiv næringsutvikling. Vi anbefaler 

derfor en revidering av forslaget. 

Hvis tiltakshaver ikke ønsker å revidere forslaget, men går videre med det slik det nå foreligger, 

vil Plan- og bygningsetaten vurdere å utarbeide et alternativt forslag. 

5.6 Forslag til dialogprosess   

Plan- og bygningsetaten ønsker å avtale et dialogmøte etter at varsling av oppstart er avsluttet. 

Hensikten er å diskutere eventuelle nye momenter som kommer fram i forbindelse med 

varslingen. I oppstartsmøtet avtaler vi tidspunkt for forhåndsvarslingen og dialogmøter. 

5.7 Kart- og bestemmelsesmøte  
Plan- og bygningsetaten ønsker å avtale et kart- og bestemmelsesmøtemøte 2-4 uker før planlagt 

innsendelse av planforslag for å diskutere forslagsstillers utkast til kart og bestemmelser. Endelig 

utkast til kart og bestemmelser, samt utkast til kapittel 2.4 ”planforslaget” i forslagsstillers 

planbeskrivelse må oversendes PBE senest 2 uker før det planlagte møtet. 

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 07.04.2017 av: 

 

Marianne Knutssøn Lindeberg - enhetsleder 

Andreas Vaa Bermann - avdelingsdirektør 
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