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Varsel om oppstart av planarbeid.

Endring av reguleringsplan for E18 Lysaker – Ramstadsletta
Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente områdereguleringsplan for E18
Lysaker – Ramstadsletta den 8.09.2017.
Statens vegvesen har den siste tiden, blant annet etter innspill fra Bærum kommune,
arbeidet med bedre tilpassing av en del løsninger i planen.
I medhold av Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles det derfor om oppstart av
planarbeid for endring av mindre deler av vedtatt reguleringsplan for E18 Lysaker –
Ramstadsletta. Planens hensikt, intensjoner og konsept vil ikke bli endret som følge av dette.
En ber om innspill til planarbeidet.
Beskrivelse av endringene
Planen foreslås endret med hensyn til følgende:
Teknisk bygg for Stabekklokket flyttes lenger vest slik at det blir liggende mest mulig
midt på lokket, noe som gir en teknisk bedre løsning enn den regulerte.
Ny kryssløsning mellom Prof. Kohts vei og bussveien
Ny kryssløsning mellom Prof. Kohts vei og Gamle Drammensvei
Mindre justering av busstunnelen for tilpassing til grunnforhold og ny portal på
Lysaker
Vurdering av flytting av hovedsykkelveien til sørsiden av E18 i stedet for den
regulerte løsningen langs Prof. Kohts vei på nordsiden av E18
Området som kan bli berørt av planendringene er vist med stiplet strek på vedlagte kart.
Planens endelige avgrensning og innhold vil bli avklart gjennom planarbeidet.

Det vises for øvrig til at Statens vegvesen den 4.09.2017 varslet oppstart av
reguleringsplanarbeid for Lysaker kollektivknutepunkt og at de to planene grenser inn til
hverandre. Det gjøres oppmerksom på at noen eiendommer vil kunne bli berørt av begge
planene.
Planprosess
Planendringene utløser ikke krav om konsekvensutredning. Endringene i forhold til vedtatt
plan endrer ikke på vesentlige forhold knyttet til miljø og samfunn. Konsekvensutredningen
for vedtatt plan gjelder derfor også for endret plan.
Forslag til reguleringsendring vil legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med PBL § 12-10.
Informasjonsmøte
Det blir åpent informasjonsmøte om planendringene hos Mustad Eiendom, Auditoriet,
Lilleakerveien 8, tirsdag 31.10.2017, kl 1800 – 1930.
Frist for innspill
Har du merknader til varsel om oppstart av reguleringsendring, kan du sende skriftlig
uttalelse om dette til Statens vegvesen, enten som e-post til firmapost-ost@vegvesen.no
eller som brev til Statens vegvesen Region øst, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.
Uttalelser sendes innen 27.11.2017, og merkes med saksnummer 15/222267.
Ta gjerne kontakt
Dersom du vil ha nærmere informasjon om endringene og planarbeidet, eventuelt ønsker
befaring eller møte, kan du kontakte:
Erik Neergaard, erik.neergaard@vegvesen.no , telefon 24 05 83 93 eller 950 88 776.
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