
Oppstart av detaljregulering 
Lilleakerveien 4f i Oslo 

Mustad Eiendom ønsker å endre gjeldende regulering for området som er vist i kartskissen under. 
Området ligger ved Lysakerelva, nær Lysaker stasjon. 
 
Planområdet er i dag regulert til bolig, kontor og forretning. I endringsforslaget vil det bli vurdert om 
boligandelen skal reduseres vesentlig eller utgå på grunn av støysituasjonen. Videre vil det det bli vurdert 
økning i tomteutnyttelse, økning av maks. tillatt høyde og justering av byggegrenser.  
 
Planarbeidet vil bli koordinert med pågående arbeid med veiledende plan for offentlig rom (VPOR) for 
Lysaker, som utarbeides av Bærum og Oslo kommuner i samarbeid. Med bakgrunn i dette ønsker Oslo 
kommune å vurdere om ny gang- og sykkelveibro over Lysakerelva skal innarbeides i planen. Bærum 
kommune har i foreløpige innspill meldt at de mener at forholdene rundt en ny gangbro ikke er 
tilstrekkelig avklart ennå, og at den derfor ikke kan reguleres nå. 
 
Planområdet ligger i kort avstand fra Lysaker stasjon og jernbanelinjen.  Mustad Eiendom har tidligere 
gjennomført en støyvurdering som viste at tomten er sterkt støyutsatt. Ved videre utbygging av jernbanen 
med varslet nytt dobbeltspor, vil området bli ytterligere utsatt til for støy. Området er også utsatt for 
luftforurensning.  
 
Mustad arbeider med nye planer for en helhetlig byutvikling for sine eiendommer i Oslo og Bærum, og 
vurderer som ledd i dette arbeidet å legge boliger lenger nord på eiendommen, men fortsatt innenfor 5-8 
min gangavstand fra stasjonen. Det tas sikte på å innarbeide en betydelig andel boliger. Reduksjon av 
boligandel i Lilleakerveien 4f må ses i lys av dette. 
 
I planområdet legges foreløpig opp til en økning i tillatt bruksareal fra ca. 8000 m2 til 12000 m2 og en 
økning av maksimal høyde fra 7 til 9 etasjer. Bebyggelsen tenkes utformet som ett bygningsvolum, 
avtrappet mot elven. 
 
Mustad har høye miljøambisjoner for det nye næringsbygget. Bygget er tenkt 
utformet med svært gode energi- og klimaløsninger. Statkraft er en naturlig bruker av et bygg i 
Lilleakerveien 4 F som del av eksisterende bygningskompleks.  
 
Planområdet ligger i bydel Ullern.  
 
Nærmere informasjon finnes på www.spor.no/aktuelt eller www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn. 
Saksnummer i Plan- og bygningsetaten: 101615938. 
 
Innspill til planarbeidets sendes til Spor Arkitekter, postboks 5173 Majorstuen, 0302 Oslo/ spor@spor.no, 
innen 21.09.2017. 
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