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Veiledning til planprogrammet 

Hva er konsekvensutredning og planprogram? 

Dette planforslaget krever konsekvensutredning og planprogram. Når en plan har vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn, skal det utarbeides en konsekvensutredning sammen med planen. 

Oslo kommune krever også at noen utvalgte temaer undersøkes i en utvidet mulighetsstudie. 

Hensikten med undersøkelsene og konsekvensutredningen er å få oversikt over hvilke muligheter, 

utfordringer og konsekvenser ulike løsningsalternativer kan gi, og hvordan disse skal håndteres. 

Undersøkelsene og konsekvensutredningen bidrar til at dette blir systematisert og er kjent både 

under arbeidet med planen og når det fattes vedtak om planen. 

Kravet om konsekvensutredning innebærer at det skal utarbeides et planprogram. Planprogrammet 

skal redegjøre for formålet med planarbeidet og hvilke problemstillinger som anses som viktige å 

undersøke i forhold til miljø og samfunn, jf. opplisting av problemstillinger for undersøkelse og   

konsekvensutredning bakerst i dokumentet. Planprogrammet skal beskrive hvilket 

grunnlagsmateriale som må lages for at planforslagets relevante temaer kan vurderes tilstrekkelig, 

beskrive relevante og realistiske plan- og utredningsalternativer og beskrive aktuelle samarbeids- 

og medvirkningsprosesser.   

Konsekvensutredningen og undersøkelsene skal presenteres i hvert sitt dokument og skal 

vedlegges planforslagene som sendes til Plan- og bygningsetaten.  

Hva kan du komme med innspill til? 

Vi ønsker innspill til vurderingen av hvilke temaer og utredninger konsekvensutredningen og 

undersøkelsene skal inneholde. Et viktig grunnlag for vurderingen av innholdet vil være uttalelser 

fra berørte myndigheter, interesseorganisasjoner, grunneiere og andre aktører, som belyser hva 

som er relevante utredningsbehov ut i fra sin kjennskap til området og egne ansvarsområder.  

Hvordan er prosessen? 

Forslagsstiller Mustad Eiendom skal utarbeide forslag til planprogram og stå for høringen av det. 

Etter at planprogrammet har vært på høring, skal det bearbeides med relevante innspill fra 

høringen og sendes til Plan- og bygningsetaten. Planprogrammet fastsettes av Plan- og 

bygningsetaten etter at det er forelagt byråd for byutvikling. Det fastsatte planprogrammet ligger 

så til grunn for videre reguleringsplanlegging.  

Høringsperioden er 11.januar 2019 – 23. februar 2019. 

Bemerkninger i høringsperioden sendes til Civitas AS v/Asbjørg Næss, Grubbegata 14, 0179 Oslo 

eller på e-post til asbjorg.nass@civitas.no  

Reguleringsplanen vil på senere tidspunkt bli gjenstand for høring, i tråd med plan- og 

bygningslovens bestemmelser.  

Saken kan sees og følges på  

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=201804032 
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1 MÅL OG RAMMER FOR PLANARBEIDET 

1.1 Innledning 

1.1.1 Bakgrunn for planforslaget/planarbeidet 

Prosjektet er utløst av forslagstiller Mustad Eiendoms ønske om fornyelse gjennom 

transformasjon av hele sin eiendom på ca. 300 mål i Oslo og Bærum, på begge sider av 

Lysakerelven. Som eier av tilnærmet hele planområdet har Mustad Eiendom mulighet til å tenke 

helhetlig, både i planfasen og ved senere gjennomføring av vedtatte planer. 

Mustad Eiendoms prosjekt har fått navnet Lilleakerbyen. Bakgrunnen for planarbeidet er å utløse 

nasjonale, regionale og kommunale ambisjoner om fortetting rundt kollektivknutepunkt og 

stasjonsnære områder som Lysaker og Lilleaker. Mustad Eiendoms hovedambisjon er å utvikle en 

fremtidsrettet og levende by gjennom transformasjon av eiendommene.  Transformasjonen vil 

fjerne dagens monofunksjonelle preg og barrierene forårsaket av eksisterende bygningsstrukturer, 

lokalt veinett og overflateparkering. Forslagstiller ser på området som en helhet på tvers av 

kommunegrensen, og for Granfos på Bærum-siden av Lysakerelven pågår det et parallelt 

planarbeid som er koordinert med planarbeidet i Oslo.  

Parallelt med Mustad Eiendoms arbeid med plangrepet for Lilleakerbyen har Oslo kommune og 

Bærum kommune utarbeidet forslag til veiledende plan for offentlige rom (VPOR) Lysakerbyen. 

Forslag til VPOR legger opp til at Mustads eiendom skal utvikles som by, lokalsenter og 

knutepunkt. VPOR er nærmere omtalt i avsnittet om pågående planarbeid.  

Dette planprogrammet omhandler kun Oslo-siden av utviklingen. 

1.1.2 Hovedmål med planarbeidet  

Lilleakerbyen skal planlegges med bymessig bygningsstruktur og et finmasket nettverk av 

fotgjengervennlige bygater, gågater, parker, torg og møteplasser med urbane kvaliteter. 

Lilleakerbyen skal fylles med varierte bymessige funksjoner og ca. 2000 nye boliger i Oslo, 

herunder kultur, hotell, næring, service og sosial infrastruktur. Handelen ønskes transformert fra 

innadrettet kjøpesenter til et utadrettet nytt handle- og serveringsstrøk. Det er også viktig å kunne 

foredle elvedalens naturkvaliteter slik at den kan videreutvikles som rekreasjonsområde og 

møteplass for beboere, arbeidstakere og besøkende samtidig som eksisterende naturkvaliteter og 

kantsoner langs elven bevares, med unntak av der det kommer nye bruer.  

Handel og servering 

Kjøpesenteret CC Vest er i dag et velfungerende kjøpesenter med godt omdømme og god 

lønnsomhet. Mustads prosess har vist at kjøpesenteret i sin nåværende form ikke kan gi ønskede 

bykvaliteter, og er innstilt på å endre dette ved å erstatte senteret med et nytt fotgjengervennlig 

handle- og serveringsstrøk nærmere Lysaker stasjon, med utadvendte funksjoner i en gatestruktur. 

Det er et mål å veve det nye handlestrøket inn i et nettverk av nye byrom og gågater med 

mangfold av oppholds- og servicetilbud.  

Fremtidig bystruktur og kobling mot omkringliggende områder  
Den eksisterende og grovmaskede monofunksjonelle strukturen bør erstattes av en mer fleksibel 

kvartalsstruktur. På Granfos og Lilleaker kan strukturen gis et noe løsere preg tilpasset 

eksisterende bebyggelse. Bygninger kan brukes aktivt til å ramme inn gater og byrom.  



 

5 

 

Det er et mål at planen skal styrke områdets forbindelser til omkringliggende områder og 

ferdselsårer. Gang- og sykkelforbindelsene mot Bærum kan gis nye forbindelser mot 

Marstranderveien og Granfossbakken. Det kan også etableres flere nye tverrforbindelser over 

elven for gående og syklende som kobles videre mot Vollsveien og Lilleakerveien.  

Stedskarakter  

Den nye byen skal bygge videre på og foredle områdets eksisterende kvaliteter og basere seg på 

stedets historiske identitet. I dette er Lysakerelven et vesentlig aktivum for området, og elven bør 

løftes frem og gjøres mer tilgjengelig for både lokale beboere og besøkende til området. Elvens 

kvaliteter kan fremheves og styrkes gjennom nye tverrforbindelser, nye visuelle sammenhenger 

med nærområdene og nye park- aktivitetsrom langs elveløpet. Ny bebyggelse og sentrale plassrom 

må forholde seg til elven, og bidra til at Lysakerelvens blå/grønne kvaliteter tydeliggjøres og 

styrkes. 

De gamle og vernede bygningsmiljøene skal bevares og videreutvikles som ressurs og sentrale 

miljøskapere i planområdet. Langs Lysakerelven og rundt Fåbro finnes det fortsatt spor etter 

historiske fabrikker, møller og produksjon som ønskes bevart og videreforedlet som ressurs for 

den nye byen. I en parallell prosess skal trehusrekken langs elven ved Lilleakerveien 2, de 

tidligere lagerbygningene for Lysaker Kjemiske, tilbakeføres i retning av sitt originale 

arkitektoniske uttrykk fra 1925, samtidig som ny, tilpasset arkitektur tilføres. Bygningene skal 

fylles med ny aktivitet som servering, matkultur, kunnskap og produksjon. Utvikling av 

trehusrekken er en parallell prosess som gjennomføres med utgangspunkt i gjeldende 

reguleringsplan.  

By med varierte lokalmiljøer  

Lilleakerbyen kan deles inn i ulike lokalmiljøer med forskjellig identitet. Alle delområdene bør 

planlegges for funksjonsblanding, selv om hovedtyngden av bolig eller næring vil variere ut i fra 

områdets plassering, naturlige kvaliteter og sentralitet. Innenfor hvert område kan det også 

plasseres et eller flere strategiske prosjekt, for å tiltrekke flere brukere enn de som bor i området 

og sørge for liv gjennom hele døgnet og året.  

Bo- og omgivelseskvalitet 

Ulike boligtypologier tilpasset delområdenes særpreg og de lokale forholdene kan gi et bredt og 

variert boligtilbud i Lilleakerbyen. Det er foreløpig vurdert mulighet for utvikling av til sammen 

ca. 2.000 boliger i Oslo kommune og ca. 250 i Bærum kommune. Boligene må få 

uteoppholdsarealer i tråd med gjeldende normer og i tillegg ha umiddelbar nærhet til grønne 

rekreasjonsarealer langs elva samt parker, torg og møteplasser i Lilleakerbyen.  

Trafikk  

Gatestrukturen i Lilleakerbyen skal prioritere myke trafikanter og kollektivreisende. Det er et mål 

at biltrafikken til og fra området ikke skal øke som følge av utbyggingen. Plangrepet må derfor 

legge til rette for en gradvis endring fra dagens bilpreg til en fotgjenger- og sykkelbasert by, hvor 

den ordinære biltrafikken er fjernet fra lokalgatene i det nye sentrumsområdet og parkering og 

varelevering er lagt til arealer under terreng. Med høyfrekvent tog- og metrotilbud på Lysaker 

knutepunkt, samt gode buss- og trikkeforbindelser i umiddelbar nærhet blir det fremtidige 

kollektivtilbudet i Lilleakerbyen svært godt.  
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Kjøpesenteret CC Vests kunder reiser i dag primært med privatbil. Kundene kommer fra Oslo vest 

og Bærum øst, som er områder overveiende bebygd med småhus. Bebyggelsestettheten her er for 

lav til god kollektivdekning.  

Lilleaker skal planlegges videreutviklet som lokalsenter. For å minske barrierene som 

Lilleakerbanen i dag skaper i området, er intensjonen at Lilleaker sentrum skal utvikles med 

trafikksikre kryssinger for alle trafikantgrupper og få et nytt byrom på tvers av Lilleakerveien og 

Lilleakerbanen hvor trikken kan passere uten dagens stopplys og bommer.  

Fleksibel utvikling  

Det er avgjørende for Mustad Eiendom å opprettholde kontinuitet og kvalitet på tilbudet til dagens 

kunder innenfor handel og næringsliv i hele utbyggingsperioden. Transformasjonsprosessen må 

derfor både ta hensyn til ivaretagelse av vesentlige kvaliteter underveis, og optimalisere bruk og 

utnyttelse av delområder og bygningsmasse i alle faser. Den nye bebyggelsesstrukturen må 

planlegges som robust og fleksibel slik at endring av funksjon og bruk kan skje gradvis og etter 

hvert som samfunnets og markedets behov endrer seg. Kjøpesenteret CC Vest sysselsetter i dag 

mange mennesker og utgjør en betydelig økonomisk ressurs for både eiere og leietakere. CC Vest 

kan derfor ikke rives i sin helhet før det nye handlestrøket er etablert. Det nye handlestrøket vil 

inneholde et forretningsareal av samme størrelsesorden som dagens senter (Lille CC Vest og CC 

Vest), og vil erstatte dagens handelsareal. Den sosiale funksjonen som møteplass og grunnlag for 

byliv som CC Vest representerer må også ivaretas og utvikles uten avbrudd. Dette gir føringer for 

utbyggingsetappene. Ved å utvikle kvartalene mot syd først, vil handelen kunne fortsette som 

normalt i den gjenværende delen av CC Vest frem til nytt handlestrøk er etablert og senteret kan 

rives i sin helhet for å gjøre plass til et nytt bymessig boligområde med nye gater og byrom og nye 

leiligheter med ulik størrelse og karakter.  

1.1.3 Begrunnelse for utredningsplikt, hentet fra Plan- og bygningsetatens (PBEs) 
område- og prosessavklaring  

PBE har vurdert det innsendte materialet opp mot plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd, jf. 

§§ 4-1 og 4-2 med tilhørende forskrift av 01.07.2017. Planforslaget faller inn under forskriftens § 

6b) jf. vedlegg I, punkt 24 og punkt 30. Oslo kommune har som ansvarlig myndighet besluttet at 

planforslaget skal konsekvensutredes. Innsendt bestilling av oppstartsmøte omfatter omkring 

372.000 m2 BRA bebyggelse innenfor planområdet. Dette er over oppfangskriteriet på 15.000 m2 

BRA mer enn gjeldende regulering.  

1.2 Planområdet 

1.2.1 Beliggenhet og avgrensning 

Foreslått utviklingsområde består av eiendommer på Lilleaker og Lysaker i Ullern bydel i Oslo 

kommune og på Granfos i Bærum kommune.  

Utviklingsområdet samlede størrelse i Oslo og Bærum er på ca. 281 dekar, hvorav ca. 216 dekar 

ligger i Oslo. Foreliggende planprogram gjelder kun planforslaget for den del av 

utviklingsområdet som ligger i Oslo kommune. Det vil utarbeides et eget planprogram for 

Granfos-området i Bærum.  
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Planområdets beliggenhet i byen markert med gult.      Ill: LPO 
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Planavgrensning av planområdet i Oslo kommune       Ill: LPO 

 

Avgrensningen av utviklingsarealene i Oslo er stedvis lagt ut i elven for å kunne drøfte 

lokalisering av broer som del av planprosessen. I nord er planområdet avgrenset med noe overlapp 

inn i småhusområdet. Dette for å kunne drøfte videre utvikling av Lilleaker sentrum som del av 

planen. Det er ikke ønskelig å omregulere Nygaard, Øvergaard (arbeiderboligene) og 
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Schlägergården eller eneboligene nord for Lilleakerbanen rett nord for forsamlingshuset 

Stoppestedet. Disse eiendommene er derfor kun inkludert i planområdet i den grad det er 

nødvendig for å avklare grensesnittet mot tilliggende områder som foreslås transformert.  

Mustad Eiendom eier de fleste eiendommer innenfor foreslått utviklingsområde. Både på Lilleaker 

og Lysaker er det inkludert noen eiendommer som Mustad ikke rår over, men som vurderes å være 

viktige for å kunne forme et helhetlig plangrep med sikte på transformasjon og byreparasjon av 

områder som i dag preges av ensidig arealbruk, lite effektiv plassutnyttelse, manglende 

sammenhenger og dårlige utnyttelse av de naturgitte kvalitetene. Foreslått planavgrensning vil 

være utgangspunkt for dialog både med grunneierne i området og med Plan- og bygningsetaten.  

Alle eiendommer i dagens næringsklynge og handlestrøk fra CC Vest og sydover til elven er 

inkludert i planområdet, inkludert Lilleakerveien 4F hvor det tidligere har vært fremmet egen 

plansak. I samråd med Plan- og bygningseten er Lilleakerveien 23, Haråsveien 25 og 

Lilleakerveien 19 inkludert i planområdet.  

1.2.2 Analyseområdet 

Da det er mange utredningstema, vil analyseområdet variere avhengig av hva som er 

hensiktsmessig. Dette må redegjøres for i analysene av de enkelte plantemaene. Generelt sett er 

det hensiktsmessig at analyseområdet avgrenses noe inn i småhusområdene i randsonen av 

næringsenklaven Lilleaker/Granfos/Lysaker/CC Vest. I syd avgrenses analyseområdet av 

riksveien som deler Lysakerbyen i to. Lysaker stasjon er inkludert i analyseområdet.  

1.2.3 Dagens situasjon 

Bruk og funksjoner 

Planområdet omfatter et stort område med delområder av ulik karakter og med ulike funksjoner. I 

teksten nedenfor deler vi området i to: Lilleaker og Lysaker. Lilleaker er her den delen av 

planområdet som ligger nord for CC Vest og nord for innkjøringsrampen til Granfostunnelen fra 

Lilleakerveien. Lysaker er området fra samme innkjøring og ned mot Lysaker stasjon. Se figur på 

forrige side.  

Sett i forhold til lokaliseringen nært opp til Norges 3. største kollektivknutepunkt, har området et 

uforløst og uutnyttet utviklingspotensial.  

Nærområdene til planområdet er primært eneboligstrøk, både i Oslo og Bærum. 

Lilleaker lokalsenter er et typisk småhus- og lavblokkområde i tilknytning til trikkestoppet i 

krysset Lilleakerveien/Sponhoggveien. Stedet preges av manglende struktur og lesbarhet, og 

fremstår som utflytende og med store flater benyttet til overflateparkering. Trikken er med sine 

bommer og gjerder en betydelig barriære i området. Det er flere dagligvarebutikker mot 

Lilleakerkrysset, og ellers en blanding av lavblokk- og småhusbebyggelse tett på krysset. Den 

fredede Schlägergården  og Fåbro gård (regulert til spesialområde bevaring) er kulturperler, men 

de kunne fungert bedre som møteplass i nærområdet enn de gjør i dag. Arbeiderboligene på  

Lilleaker,fredet etter kulturminneloven, gir også stedet karakter. Ved krysset på Lilleaker ligger 

også samlingsstedet/kulturhuset Stoppestedet som eies av Mustad Eiendom og leies av Ullern 

bydel.  
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Langs Lilleakerveien fra Lilleakerbanen og ned mot CC Vest er det enkelte boligblokker. På 

Lilleaker, mellom Møller Bil og Sponhoggveien, er det nylig regulert inn elleve nye boligblokker. 

De første syv er under oppføring. I forbindelse med utbygging av de nye boligene har Mustad 

Eiendom bygget lokk over Granfostunnelen som tidligere har utgjort en betydelig støykilde og 

fysisk barriere i området. I forbindelse med utbyggingen av disse boligene vil Mustad Eiendom 

etablere en større allment tilgjengelig park på lokket.  

Sentralt plassert på Oslo-siden av Mustads eiendom ligger kjøpesentrene  CC Vest og Lille CC 

Vest. Kjøpesentrene trekker svært mange handlende til området og fungerer som lokalsenter og 

møteplass for Oslo vest og Bærum øst. Lille-CC Vest rommer også et større treningssenter. 

Lysakerområdet og Granfos i Bærum er rene næringsområder av stor betydning for næringslivet i 

Vestkorridoren, men med nokså ensidig bruk av arealene i kontor- og handletiden. CC Vest, som 

holder åpent til kl. 21, gir trafikk til området noe utover kvelden, men som på de fleste andre 

kjøpesentere, er aktiviteten i hovedsak konsentrert innomhus. Bebyggelsen ned mot Lysaker 

stasjon  er preget av større kontorbygg som rommer blant annet  hovedkontorene til noen av 

Norges største foretak, herunder Statkraft og Geo Petroleum Services.  

Næringsområdene på hver side av elven forbindes av fire gangbruforbindelser – en bru nord for 

Fåbrofossen, en ved kjøpesenteret Lille CC Vest, en ved Statkrafts hovedkontor i Lilleakerveien 

4F og en ved Lysaker mølle (over Møllefossen) rett nord for kollektivknutepunktet. Med unntak 

av veisystemet i og ved E-18 er det ingen kjørbar bro over elven innenfor planområdet. 

Utomhusområdene på Lysakerområdet er preget av store parkeringsflater, og det er lite 

opparbeidet areal som egner seg for opphold. Arealene langs elven er opparbeidet med gangveier, 

men tilliggende bebyggelse henvender seg i liten grad mot elven, og det elvenæret arealet fremstår 

som en bakside som i liten grad benyttes til rekreative aktiviteter. Området fremstår generelt som 

lite lesbart og vanskelig å orientere seg i for folk som ikke er lokalkjent i området.  

Eksisterende områdeutnyttelse for hele planområdet er på ca. 79 % (delområde A+C). Se kart som 

angir delområder i figuren på neste side. Områdeutnyttelse er her brutto areal (BRA) over terreng 

(lyse arealer) dividert med planområdets størrelse. Parkeringsarealer er ikke tatt med i 

regnestykket, jf. gjeldende reguleringsbestemmelser,  og tallmaterialet for arealer er anslått med 

bakgrunn i kart over eksisterende bebyggelse. Parkering under tak på CC Vest kommer derfor i 

tillegg hva anngår utnyttelse/disponert areal i dagens situasjon. Dette utgjør ca. 23 000 m2.  

Lilleaker (delområde C) har i dag forholdsvis lav områdeutnyttelse på ca. 32 %. Den lave 

utnyttelsen reflekterer både bebyggelsen og at delområdet har store grøntområder rundt 

Schlagergården og vest for denne. Dersom blokkene som er under oppføring vest for 

Schlägergården regnes med (delområde D), er områdeutnyttelsen rundt Lilleaker stasjon i dag ca. 

51 % (delområde C+D). Disse blokkene inngår ikke i planområdet da de er ferdig regulert og 

under oppføring. 

Det eksisterende handels- og næringsområdet som strekker seg fra CC Vest til Lysaker stasjon 

(delområde A) har eksisterende områdeutnyttelse på ca. 100 %.  

 



 

11 

 

 

Eksisterende situasjon.  

Gate- og byromsstruktur 

Lilleakerveien og deler av tilliggende bebyggelse på østsiden avgrenser planområdet mot 

eksisterende småhusområde i øst. Denne kan karakteriseres som en vei, heller enn gate, da det 

ikke er en tosidig urban bebyggelsesstruktur som bygger opp under et gateløp. 

I nord er trikkelinjen i øst-vest retning en viktig forbindelse. Lilleakerveien, som møter 

Ullernchausséen ved Lilleaker skole, utgjør nord-sør forbindelsen i aksen Lysaker-Lilleaker-

Ullern.  

Ring 3 med Granfostunnelen under Lilleaker og Lysakerelven, er en viktig forbindelse som styrer 

mye av den gjennomgående trafikken vekk fra lokalveiene. Ved Møller Bil Oslo Vest i 

Lilleakerveien 20 er det påkjøringsramper til Granfostunnelen og Ring 3 til og fra planområdet.  

Internt i området er det en lite lesbar gate- og byromsstruktur. Lilleaker sentrum rundt krysset 

Lilleakerveien/Sponhoggveien er utflytende, da bebyggelsen i hovedsak er trukket tilbake fra 

veien og det er tilrettelagt med parkeringsareal mellom bygg og veier. På østsiden av 

Lilleakerveien, rett nord for Lilleakerbanen er det et sparsom opparbeidet parkrom med enkelte 

trær. Arealet er lite i bruk etter at blomstersalget ble avsluttet. På østsiden av Stoppestedet mot 

Lilleakerveien er det en liten plass som skal utvikles til torg når tilbygget til Stoppestedet er ferdig 

og de midlertidige byggene som er oppført på tomta fjernes sommeren 2019.  
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Området ved Schlägergården er tilrettelagt for opphold med sittegrupper utenfor bygget. 

 
Lilleaker sentrum ved trikkestoppet. Ill: Google streetview. 

 
Området ved Schlägergården sett fra Lilleakerveien. Ill: Google streetview. 

 

Internveiene på Lysaker er først og fremst adkomstveier beregnet for kjørende trafikk til de 

enkelte eiendommene. Overflateparkering okkuperer mye av arealet mellom næringsbyggene. Det 

er få forbindelser på tvers gjennom Lysaker og videre over elven til Granfos. CC Vest og 

parkeringsarealene i tilknytning til kjøpesenteret okkuperer et langt strekk langs Lilleakerveien. 

Det er heller ingen plassrom langs Lilleakerveien som inviterer til opphold.  

Internt på Lysaker er det ingen torgdannelser og få byrom som er spesielt opparbeidet med tanke 

på opphold. Unntaket er byrommet mellom hovedkontorene til Statkraft og Geo Petroleum 

Services som henger sammen med et byrom mot elven i syd. Her er det tilrettelagt for opphold 

med benker. 
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Tverrgate som leder fra Lilleakerveien og ned 

til Lille CC Vest. Ill: Google streetview. 

Lille CC Vest til venstre og parkering til 

høyre. Sett mot nord. Ill: Google streetview. 

Lille CC Vest til høyre og nyere kontorbygg i 

søndre del av området. Ill: Google streetview 
Hovedkontorene til Statkraft og Geo 

Petroleum Services danner til sammen et 

udefinert plassrom. Ill: Google streetview 
 

Arealene langs elven er heller ikke i særlig grad tilrettelagt for opphold. Selv om det er gangveier 

langs elven, er det få steder som er tilrettelagt for opphold med benker eller annen møblering. 

Bebyggelsesstruktur 

Lysaker og Lilleaker preges av mangelen på en klar bebyggelsesstruktur. På Lysaker har eldre 

indsutribebyggelse vært strukturerende for ny bebyggelse. Næringsbebyggelsen i Lysaker er først 

og fremst planlagt med utgangspunkt i isolerte behov knyttet til næringsvirksomhetene og 

tilsynelatende uten særlig tanke for helhetlig overordnet struktur. Selv den nyere bebyggelsen i 

søndre del av Lysaker, må ses som enkeltstående bygg som er etablert for å romme en funksjon 

knyttet til intern bruk, men med begrenset tanke for rommene mellom byggene.  

 

Lilleaker sentrum fremstår som et utflytende veikryss som mangler bebyggelse som bidrar til å 

bygge opp under noen klare lesbare strukturer. Bebyggelsen fra forskjellige epoker er trukket 

tilbake fra det strukturerende veinettet, og parkering er i hovedsak lagt mellom vei og bygg. 
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Parkering foran næringsbebyggelse i Lilleakerveien 31 vis a vis Schlägergården.  

Ill: Google streetview 

 
Dagligvare og bensinstasjon i Lilleakerkrysset, nord for trikkestoppet. Ill: Google streetview 

Kulturminner og kulturmiljø 

Lilleakerveien er en gammel ferdselsåre. I 1872 åpnet Drammensbanen (tog). Lilleakerbanen 

(trikk) åpnet i 1919. Stasjonsbygningen på Lilleaker er bevart (regulert til bevaring). 

Lysakerelven ble, som kraftkilde, utgangspunkt for ulike virksomheter som møller og sagbruk og fra 

1700-tallet også andre typer industri. Fra 1800-tallet var det større industrivirksomheter som var i drift 

inntil 1980-tallet. Historien viser at elvelandskapet sør for Fåbrofossen historisk sett har vært 

kultivert.  

Kun et fåtall bygninger og andre kulturminner er bevart i området. Modernisering av industrien fra 

1960-tallet og framover utraderte eldre industri, som etter hvert ble erstattet av CC Vest, Lille CC 

Vest og kontorbygg.  

På Lilleaker er Schlägergården/Ørakerbråten fra ca. 1851, samt arbeiderboligene på Lilleaker fredet 

etter kulturminneloven. Lilleaker stasjon og Fåbro gård er regulert til bevaring. Damanleggene i elven 

ved Fåbrofossen og Møllefossen er også kulturminner.  
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Schlägergården. Ill. Mustad Eiendom Fåbro gård. Ill. Mustad Eiendom 

Lilleaker stasjon, Stoppestedet, er regulert til 

bevaring. Ill. Wikipedia 
 

Brua over Mølledammen og deler av den eldre 

industribebyggelsen nedstrøms fossen 

(Lilleakerveien 2) er registrerte kulturminner 

uten formell vernestatus. Brua er søkt revet og 

erstattet 09.11.2018. (Saksnummer 

201815636). Ill. Skiforeningen 

 
Arbeiderboligene på Lilleaker. Fredet etter 

kulturminneloven. Ill. Mustad Eiendom 

 
Lilleaker bad. Ill. Google streetview 

 

Industribebyggelsen langs østsiden av elven i Lilleakerveien 2F har ingen formell vernestatus. 

Trehusrekka langs østbredden er ombygde industribygg med opprinnelig kjerne. Husene har 

potensial til å utgjøre en miljøressurs som kan foredles ved å fjerne uttrykket de er gitt på 80-tallet 

og tilbakeføre dem til enklere industripreg. Lilleaker bad i Lilleakerveien 29 åpnet i 1914. 

Bygningen er regulert til bevaring. Det gamle badet har hatt ulik bruk opp gjennom årene og huser 

nå et apotek.  
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Blågrønn struktur 

Lysakerelven snor seg gjennom området, og deler Bærum kommune og Oslo kommune. Gjennom 

planområdet er det to fosser og ellers slakere elvepartier. De frodigste naturområdene innenfor 

planområdet ligger på østsiden av elven mellom Fåbrofossen og Lille CC Vest. Kantvegetasjonen 

på hver side av elven eksisterer i varierende grad, og enkelte steder er det bebyggelse og parkering 

tett på elven. Manglende kantvegetasjon sør for Fåbrofossen må ses i lys av elvedalens historie 

som kultivert landskap i flere hundre år.  

Fåbro-fossen sett fra Bærum. Ill. Wikipedia Lysakerelven ved bro-krysning 

nedenfor CC Vest. Ill. Google streetview  
 

Til tross for elvens betydning, både som landskapselement og som historisk generator for 

utviklingen i området, er det gjort lite for å utnytte elvens potensiale som trivselssskapende 

element. Det er gangvei/tursti langs Lysakervassdraget som strekker seg fra Bogstad til fjorden. 

Det er imidlertid tilsynelatende lagt lite arbeid i å dyrke elven som et rekreativt område, slik det er 

gjort med Akerselven. Bebyggelsen henvender seg i liten grad aktivt til elven, og det er heller ikke 

gjennomført tiltak for å øke kontakten mellom næringsområdene og turveiene på hver side og 

elven/naturen. Årsaken er trolig at både Lysaker/CC-området og Granfos har vært rene 

næringsområder og at elvens verdi som lanskapselement og rekreativ arena ikke har vært vektlagt 

i særlig grad. 

Lilleaker sentrum ligger i større avstand fra elven. Her er det hovedsakelig hagene og 

Lilleakerparken som ligger tett på sentrum som utgjør den grønne strukturen i området. 

Schlägergården er omkranset av et grøntareal som strekker seg fra Lilleakerveien og sørvestover 

forbi de fredete arbeiderboligene og Bikuben barnehage. Arealet knyttes også sammen med det 

grønne parkdraget som er under opparbeidelse på lokket over Ring 3. 

Topografi og landskap 

Lyskerelven er et dominerende landskapselement, som i enkelte partier ligger dypt i terrenget med 

høye bredder på opp mot 25 meter i nordøst og nordvest. Det er store høydeforskjeller gjennom 

området. Området stiger fra de flatere partiene ved Lysaker stasjon i sør og opp til Lilleaker 

lokalsentrum i nord. Parkeringsplassen på Lysaker stasjon ligger ca. 7 meter over havet, mens 

Lilleakerkrysset der trikken krysser Lilleakerveien ligger ca. 42 meter over havet. 

Hovedinngangen til CC Vest ligger på ca. kote 28. Øvre inngang til CC Vest mot 

Lilleakerveien/Mustads vei er på kote 33. 
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På tvers av planområdet er det også betydelige høydeforskjeller. Vollsveien og Lilleakerveien 

ligger høyt hevet over næringsområdene på hver side av elven.  

Enkelte steder er det også relativt bratte kantsoner mot elven. Høyden på elvebredden varierer fra 

svært lav langs enkelte lavtliggende partier ved Vollsveien og stasjonsområdet i sør til 10-25 

meter i enkelte partier i nordøstre del av området ved rundkjøringen og innkjøringen til CC Vest 

fra nord. Gangveien langs østre bredd ligger på kote 8 ved bruforbindelsen i sør og stiger gradvis 

til kote 13 i nordøst, der den skjærer seg inn i den høyere elvebredden.  

1.2.4 Eierforhold  

Mustad Eiendom eier det meste av arealet innenfor foreslått planområde. Planområdet berører 

følgende gårds- og bruksnummer i Oslo:  

Gnr./Bnr. 9/4, 5, 6, 12, 16, 19, 49, 50, 81, 82, 86, 99, 177, 178, 298, 256, 283, 310, 317, 318, 422, 

466, 513, 519, 528, 529, 530, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 555, 564, 

568. 

Gnr./Bnr. 10/2, 4, 23, 27, 98, 118, 127, 128, 129, 131, 133, 135, 137,226, 269, 350, 412, 507, 704, 

706, 735, 737, 764, 784, 1110. 

Gnr./Bnr. 999/216, 856 

Plan- og bygningsloven forhindrer ikke forslagsstiller å innlemme annen manns grunn i 

reguleringsområdet. Av overnevnte eiendommer eier Mustad Eiendom ikke: 

Gnr./Bnr. 9/12, 16, 19, 49, 81, 82, 86, 99, 177, 178, 298, 256, 317, 318, 422, 466, 564. 

Gnr./Bnr. 10/2, 4, 23, 98, 118, 127, 129, 226, 269, 131, 133, 135, 137, 350, 412, 507, 706, 737, 

764, 784,1110.  

Gnr./Bnr. 999/216, 856. 

Flere av disse eiendommene er bare delvis berørt i randsonen. Eiendommene Gnr./Bnr. 82, 99, 

177, 178, 317, 318 er inkludert i foreslått planområde for å kunne vurdere adkomst til 

Lilleakerbyen via tunnel under disse eiendommene og Lilleakerveien som en av flere mulige 

alternativer for ny adkomstvei. Det er ikke foreslått endringer av bygningsmassen på disse 

eiendommene.   
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Eiendomsstrukturen i  planområdet. Gule eiendommer eies av Mustad Eiendom.  
Blå eiendommer har andre eiere. Mustad eiendom er deleier av Gnr./Bnr. 9/563 (Møller Bil). Ill. LPO 
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1.3 Planstatus og andre rammebetingelser 

1.3.1 Statlige bestemmelser og retningslinjer 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder. En samordning av 

utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 

redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Veksten i 

persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.  

I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy 

arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. I områder med stort utbyggingspress bør det legges 

til rette for arealutnyttelse utover det som er typisk. Samtidig bør hensynet til gode uteområder, 

lysforhold og miljøkvalitet tillegges vekt, i tråd med statlige normer og retningslinjer. 

Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging 

Kommunene skal gjennom sin planlegging, myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere og 

bidra til reduserte klimagassutslipp og miljøvennlig energiomlegging. 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen  

Retningslinjene stiller krav om at barn og unge skal ivaretas i plan- og byggesaksbehandlingen 

etter plan- og bygningsloven. Det stilles også krav om at anlegg som skal brukes av barn og unge, 

skal sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Retningslinjene stiller også krav 

om vurdering av erstatningsareal ved omregulering ved omdisponering av arealer som er i bruk til 

eller er egnet for lek. 

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 

Formålet med retningslinjene er å sikre at planlegging på alle nivåer bidrar til utvikling mot et mer 

universelt utformet samfunn. Retningslinjene skal legges til grunn ved all planlegging etter plan- 

og bygningsloven. 

Kulturminneloven 

Loven sikrer vern om kulturminner og kulturmiljøer, objekter og områder som har kulturhistorisk 

eller arkitektonisk verdi. Lovbestemmelsene omfatter faste kulturminner som byggverk og anlegg, 

eventuelt med et område rundt kulturminnet, samt løse kulturminner. Loven beskriver hva som er 

automatisk fredet og hva som kan fredes gjennom enkeltvedtak.  

Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven har som mål å ivareta mangfoldet av naturtyper i deres naturlige 

utbredelsesområde. Loven gjelder i alle saker som berører økosystemer, naturtyper og arter. 

Alle kommunale planer skal vurderes i henhold til naturmangfoldloven. 

Vannressursloven  

Formålet med vannressursloven er å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av 

vassdrag og grunnvann. Som vassdrag regnes alt stillestående eller rennende overflatevann med 

årssikker vannføring med tilhørende bunn og bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand. Med 

grunnvann forstås vann i den mettede sonen i grunnen.  
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EUs vanndirektiv/vannforvaltningsforskriften  

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) innfører EUS vanndirektiv i norsk 

rett. Hovedformålet med vanndirektivet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, 

og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i 

ferskvann, grunnvann og kystvann. 

1.3.2 Kommunale planer og føringer 

Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030 

Utsnittet av kommuneplankartet nedenfor viser arealbruk og hensynssoner.  

 

Utsnitt av kommuneplanen med foreslått planavgrensning i rødt.   Ill:LPO 

Planområdet er markert som eksisterende bebyggelse og anlegg (oransje), fremtidig bebyggelse og 

anlegg - utviklingsområde ytre by (brun/mørk oransje), eksisterende grønnstruktur, fremtidig 

grønnstruktur, bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, eksisterende bane, 

eksisterende fjernvei samt hensynsone for område med krav om felles planlegging (skravur 

H810_2) og område med krav om godkjent områderegulering langs E18 (skravur i sør). Lysaker er 

markert som kollektivknutepunkt. Lilleaker er et stasjonsnært område. For stasjonsnære områder 

skal det vurderes en økt tetthet, med god bymessig/arkitektonisk kvalitet og gode gate- og byrom. 

For kollektivknutepunkt skal utvikling vurderes med høy tetthet og sikres høy 

bymessig/arkitektonisk kvalitet og gode gate- og byrom.  

Kommuneplanen har følgende retningslinjer for utviklingsområder i ytre by:  

Kommuneplanens retningslinjer skriver at utviklingsområder i ytre by uten kollektivknutepunkt 

bør ha en samlet områdeutnyttelse på 100 %.  Utnyttelsesgraden for utviklingsområder ved 
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kollektivknutepunkt som bør være 125 %. Intensjonen er at også knutepunkt uten 

utviklingsområder har en områdeutnyttelse på 125 %. 

Innenfor områder der det er registrert særlig viktig kulturminneverdier, naturverdier eller andre 

funksjoner viktige for områdets identitet bør disse bevares og videreutvikles som kvaliteter for 

fremtidig byutvikling.  

Områder markert som grønnstruktur skal tilrettelegges for opplevelse, rekreasjon, lek og fysisk 

aktivitet for allmennheten. Ved hovedløp (Lysakerelva), bør det ikke innenfor en sone på 

minimum 20 meter fra vannkant, oppføres ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres vesentlige 

terrenginngrep. Anbefalt byggegrense er 20 m fra vannkant (§13.3).  Kommuneplanen åpner 

likevel for at forholdet mellom kantvegetasjon og bebyggelse kan avveies med utgangspunkt i 

blant annet eksisterende bebyggelsesstruktur. Det bør vurderes hvordan behovet for en større 

byområdepark kan ivaretas innenfor utviklingsområdene. 

Til kommuneplanen følger flere temakart som redegjør for flomsone, støy, luftforurensning fra 

nitrogendioksid og svevestøv, naturmiljø, kulturminner og kulturmiljø og blågrønn struktur. 

Temakartet for blågrønn struktur viser at det er en underdekning av større parker på min. 5 daa for 

nærliggende småhusområder. Videre er Lysakerelven vist som en overordnet forbindelse. 

Kommuneplanen stiller særskilte krav til planer i områder med registrert naturmiljø og 

kulturmiljø.  

Kommunedelplan for torg- og møteplasser (KDP-17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsnitt av kommunedelplan torg og møteplasser  

Planområdet er i Kommunedelplan for torg- og møteplasser (KDP-17) hovedsakelig markert som 

område for etablering av torg/møteplass ved byutvikling. Lysakerelva er markert som annen 
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overordnet møteplass – eksisterende. Tursti langs Lysakerelva er markert som eksisterende 

overordnet forbindelse. Rød markering viser torg/plass. Schlägergården er markert som lokalt torg 

og møteplass. Lilleaker torg er markert som eksisterende annen overordnet møteplass. 

Lilleakerparken er markert som ny eller eksisterende annen overordnet møteplass. Lilleakerveien 

er markert som strøksgate eller annen gate som skal tilrettelegges som møteplass fra krysset 

Lilleakerveien/Ombergveien og opp til krysset Lilleakerveien/Ørakerfaret.  

I områder markert for etablering av torg/møteplass ved byutvikling skal det, dersom 

detaljregulering ikke sier noe annet, sikres minst ett torg/én møteplass for hver 20.000 m2 BRA. 

Samlet areal for torg og møteplasser skal være minst 5 % av tiltakets totale BRA.  

Kommunedelplan for Lysakervassdraget (KDP-19), 22.06.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utsnitt av kommunedelplan for Lysakervassdraget  

Kommunedelplan for Lysakervassdraget avsetter området langs elven til grønnstruktur, 

naturområder og friområder. I tillegg er det vist hensynssone både for flom, bevaring naturmiljø 

og bevaring kulturmiljø, samt båndlegging etter lov om kulturminner. Planen skal sørge for en 

bærekraftig bruk av vassdragets ressurser. Det skal legges vekt på å opprettholde og gjenopprette 

kjemisk og økologisk status i vassdraget, ivareta eller øke naturverdiene, ivareta kulturminner, 

kulturmiljøer og kulturlandskap, tilrettelegge for utøvelse av friluftsliv, og samordne planlegging 

og bruk av arealer i og langs vassdraget og over kommunegrensene. Kommunedelplanen har en 

rekke reguleringsbestemmelser. Eksisterende kantvegetasjon langs vassdraget skal bevares, men 

bredden på kantvegetasjon er ikke fastsatt i bestemmelser. Avgrensning av naturområder er 

kartfestet. 
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Kommunedelplan for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner (KDP 
14) 

Kommunedelplanen gjelder for planer med mer enn 4000 m2 handel. CC Vest er omtalt som et 

lokalsenter i ytre by med et regionalt varetilbud og kundegrunnlag. Kommunedelplan for 

lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner har flere kriterier for lokalisering av 

kjøpesentre. Det skal ikke tilrettelegges for større regionale bilbaserte kjøpesentre. Kjøpesentre 

kan tillates lokalisert ved eksisterende handelssentre i ytre by. Etablering av kjøpesentre skal ved 

sin lokalisering og utforming bidra til god og helhetlig stedsutvikling samt sørge for at 

tilgrensende boligområder ikke belastes med vesentlig trafikk, støy eller andre miljøbelastninger. 

KDP-14 legger opp til at det skal gjøres beregninger i hver enkelt plansak for hvor mye handel det 

kan tillates i et område på bakgrunn av bl.a. befolkningsantall, avstander og omsetning per 

kvadratmeter. 

Strategi for høyhus i Oslo 

Høyhusstrategien ble tatt til orientering av bystyret 31.08.2005, sak 314/05. Den peker på hvilke 

områder i Oslo som egner seg for høyhus. Utgangspunktet er at man ønsker å bevare 

amfilandskapet og de grønne åsene rundt «teppebyen», og høyhusstrategien identifiserer områder 

der det er rasjonelt å fortette med høyhus og som samtidig kan tåle høyhus.   

Strategien sier at byggehøyder over 42 meter kun tillates unntaksvis i Bjørvika, Bispevika og 

Vaterland. 

Høyhusstrategien definerer høyhus som bygg høyere enn 42 meter. Nye høyhus skal være slanke 

punkthus på en større bygningsbase. Videre sier strategien at høydene må vurderes ut fra hensyn 

til fjernvirkning, landskapsformasjoner, kulturminner og lokalklimatiske forhold, samt forholdet 

til tilgrensende bebyggelse. 

For reguleringsforslag med høyder over 42 meter skal det utarbeides et lavere alternativ. For 

forslag med byggehøyder over 28 meter anbefales det utarbeidet et lavere alternativ. Lysaker er 

omtalt som et område med bygninger mellom 28 og 42 meter.   

Byrådserklæringen av 2015-2019 (undertegnet 19.10.2015) sier at Høyhusstrategien ligger fast, 

men at høyhus på over 12 etasjer kan tillates på utvalgte knutepunkt, eller i områder der det er 

behov for en markering, forutsatt en høy arkitektonisk kvalitet i seg selv og i forhold til sine 

omgivelser. 

Planprogram for fjordbyen vest 

På bakgrunn av antatt sterk befolkningsvekst, legges det opp til en bymessig utvikling i og rundt 

stasjonsområdene med blandet arealbruk og større høyder og utnyttelse. Biltrafikk og bilparkering 

skal reduseres, og gode gang- og sykkelforbindelser prioriteres. Elvene skal utbedres og gjøres 

tilgjengelige, og det skal legges vekt på attraktive møteplasser. Havnepromenaden skal forlenges 

fra Frognerstranda til Lysaker for å åpne byen mot fjorden. Det pågår for tiden arbeid med 

områderegulering for Skøyen og planprogram for Lysaker kollektivknutepunkt parallelt med 

arbeidet med Fornebubanen. 

Plan for sykkelveinettet i Oslo 

En overordnet målsetting i Oslo er å stimulere til bruk av miljøvennlige transportformer, og øke 

andelen syklende. Hensikten med planen er å sørge for at Oslo får et finmasket og fremkommelig 
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sykkelveinett, som vil gjøre sykkelen et tryggere, mer tidseffektivt og attraktivt fremkomstmiddel 

i byen. Lilleakerveien er markert i planen som vei med fremtidig eget sykkelanlegg.  

Oslostandarden for sykkeltilrettelegging 

Oslostandarden er en kommunal veileder som beskriver løsninger for sykkelinfrastruktur og 

praksis for etablering av dette. Standarden bygger videre på Plan for sykkelveinettet i Oslo. 

Veilederen omsetter byens målsettinger for sykkelandel, trygghet, fremkommelighet og 

trafikksikkerhet for syklende til praktiske løsninger for utforming av sykkelinfrastruktur. 

Oslostandarden inneholder løsninger for strekning, kryss og utfordrende punkter. Den beskriver 

også løsninger og veivisning for sykkelparkering. 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (14.12.2015) 
Planen er en felles strategisk plattform for Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, 

kommunene i Akershus, staten og andre aktører for hvordan arealplanlegging og transport kan 

samordnes bedre i regionen. Planen legger opp til en sterkere konsentrasjon av bolig- og 

arbeidsplassveksten til noen prioriterte vekstområder (80-90 %). Prioriterte vekstområder er Oslo 

by, de regionale byene i Akershus, bybåndet som strekker seg fra Oslo by til Asker, Ski og 

Lillestrøm/Kjeller, og prioriterte lokale byer og tettsteder i Akershus. 

Bybåndet skal ta en høyere vekst enn i dag, fordi kollektivtransporten her er særlig kapasitetssterk 

og konkurransedyktig. Veksten skal i hovedsak skje langs jernbane- og T-banenettet. Det er behov 

for økt samarbeid om senterstruktur, transportforbindelser og sammenhenger i bystrukturen. 

Eksisterende og nye arbeidsplasskonsentrasjoner i Oslo og Akershus må gjøres lett tilgjengelige i 

det regionale kollektivsystemet. Kollektivnettverket i bybåndet skal videreutvikles med mange 

reisemuligheter, også i retning av de regionale byene.  

Regional plan definerer Lysaker som en del av bybåndet fra Oslo til Akershus, og er markert på 

kartet som et viktig regionalt kollektivknutepunkt og som et regionalt område for 

arbeidsplassintensive virksomheter.   

KVU Oslonavet (16.11.2015)  
Det skal etableres to nye jernbanespor nord for Lysaker stasjon og ny T-bane fra Oslo via Lysaker 

til Fornebu. Lysaker nye kollektivterminal skal betjene reisende med tog, T-bane og buss.  

Oslopakke 3  

Angir prioriteringer i utbyggingen av kollektiv, vei og jernbane frem til 2036. Ny 

kollektivterminal på Lysaker skal planlegges og bygges samtidig med E18 etappe 1 mellom 

Lysaker og Strand. Målet er at kollektivterminalen er bygget når Fornebubanen (T-bane) står 

ferdig. 
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1.3.3 Gjeldende regulering 

Foreslått planområde er stort og er regulert gjennom ulike reguleringsplaner. Kartutsnittet under 

viser reguleringsformål innenfor planområde. Mesteparten av Mustads eiendommer mellom Lysaker 

og Lilleaker er regulert til forretning, kontor, industri og bolig gjennom ulike reguleringsplaner, mange 

av dem fra starten av 2000-tallet.  

 

Lys blå felter er regulert til kontor/forretning/bevertning. 
Kilde: Planinnsyn, Oslo kommune. Ill: LPO 

 

Gjeldende detaljreguleringer: 
 

S-3801 Lilleaker syd. Området er regulert til byggeområde for kontor, forretning, bolig, 

bevertning, torg, friområde, park, turvei og elv, offentlig trafikkområder: Vei, fortau, sykkelbaner, 

gangvei og annet veiareal. Fellesområder: Felles avkjørsel, gangvei, parkering og plass. Det 



 

26 

 

tillates strøkstjenlig virksomhet. Maksimal gesimshøyde varierer opp mot kote + 32. Adkomst fra 

Lilleakerveien.  

S-2900 Lilleakerveien 2 og 4 - byggeområde for kontor og industri. Området er regulert til 

byggeområde for kontor og industri, felles avkjørsel, trafikkområde, vei, gangvei. Reguleringen 

omfatter også parkering/tilfluktsrom i fjell på østsiden av Lilleakerveien. Maksimal gesimshøyde 

varierer opp mot kote + 32. Adkomst fra Lilleakerveien.  

S-3438 CC - Vest, Forretning, kontor. Del av gnr.9 bnr.4, 6 og 283. Området er regulert til 

byggeområde for kontor og forretning (område A), byggeområde for kontor (område B1 og B2), 

offentlig trafikkområde (fortau, gang-/sykkelvei), offentlig trafikkområde (vei, annet veiareal), 

friområde (turvei), felles areal (avkjørsel). Maksimal høyde varierer opp mot kote + 35. Adkomst 

fra Lilleakerveien.  

S-4213 Lilleakerveien 14 Området er regulert til byggeområde Felt F2 – bolig, forretning, kontor, 

allmennyttig formål (helse, trim, kultur, forsamlingslokaler, undervisning, institusjon), bevertning, 

offentlig trafikkområde – gangvei og fellesområde – felles avkjørsel, felles gangareal. Maksimal 

høyde varierer opp mot kote + 38,2. Adkomst fra Lilleakerveien.  

S-4215 Lilleakerveien 16-18 (inkl. CC Vest) Området reguleres til: forretning, kontor, 

allmennyttig formål (helse, trim, kultur), bevertning, bolig, forsamlingslokaler, undervisning, 

institusjon, lager, offentlig trafikkområde – vei, gangvei, annet veiareal, fellesområde – felles 

avkjørsel. Maksimal høyde varierer opp mot kote + 53,9. Adkomst fra Lilleakerveien og rampe fra 

Ring 3.  

S-3656 Gjelder Mustad Eiendom mellom Lysakerelva og Lilleakerveien. Området er regulert til 

offentlig trafikkområde: Vei, fortau, gang- og sykkelvei, sykkelbane, busslomme, annet veiareal 

(eksisterende og nye trerekker og annen beplantning). Byggeområde kontor. Maksimal høyde 

varierer opp mot kote + 40. Adkomst fra Lilleakerveien.  

S-1973 Lilleaker- veien 27, Ombergvn.2 og deler av 10/2, 23 m.fl. Lilleaker. Området er regulert 

til byggeområde for boliger og forretninger. Maksimal høyde er opp mot 4 etg. + overetg. Regulert 

med maksimal U-verdi. Adkomst fra Lilleakerveien og Ombergveien.  

S-734 Regulerings- og bebyggelsesplan for Lilleaker sentrum, gnr. 10, bnr. 2 m.fl. Området er 

regulert til forretning og bolig. Maksimal høyde varierer opp mot 7 etg. (forretning) og 4 etg. 

(bolig). Adkomst fra Lilleakerveien.  

S-3803 Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Mustads eiendom mellom Lysakerelva 

og Lilleakerveien som reguleres til byggeområde for kontor, bolig, spesialområde/bevaring, 

barnehage, turvei, park, vei m.m. Adkomst fra Lilleakerveien og "Carl Lundgrens vei".  

S-3266 Reguleringsplan for Lilleakerveien 25. Området er regulert til byggeområde for 

industri/kontor. Maksimal høyde gesims kote +49,5. Adkomst fra Ombergveien.  

S-4667 Detaljregulering med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser for 

Lilleakerveien 26 m.fl., Mustad Nord. Området er regulert til bebyggelse og anlegg: bolig, 

forretninger, barnehage, kjørevei, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, kombinert 

bebyggelse og anlegg - institusjon (kultur)/ kontor/ bevertning, kombinert bebyggelse og anlegg - 

bolig/forretning/kontor, avløpsanlegg, bane - trasé for sporveg, holdeplass / plattform, 
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naturområde, park, turvei, lekeplass. Hensynssoner: Andre sikringssoner – tunnelåpning, sone med 

angitte særlige hensyn - bevaring naturmiljø, sone med angitte særlige hensyn - bevaring 

kulturmiljø, båndleggingssone - båndlegging etter lov om kulturminner. Maksimal høyde varierer 

opp mot kote + 62,7. Området har adkomst fra Lilleakerveien.  

S-4220 Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by (småhusplanen).  

S-3589 Reguleringsplan for Lilleakerveien 35 – 37. Området reguleres til byggeområde for 

boliger, kontor og fellesområde: felles avkjørsel. Kontorformål tillates bare i 1. etasje mot 

Lilleakerveien med begrenset størrelse. Maksimal høyde 3 etasjer. Adkomst fra Lilleakerveien. 

S-4986 Detaljregulering for Fornebubanen. Lysaker - Majorstuen  

Planen tilrettelegger for utbygging av metroanlegg for Fornebubanen mellom Majorstua og 

Fornebu. Det er regulert inn riggområde i Lilleakerveien 2.   

  

S-3045 Gjelder regulering for boliger i Lilleakerveien 5-7. Adkomst fra Lilleakerveien. 

S-4634 Gjelder regulering for bolig i Bestumveien 99. Adkomst fra Bestumveien. 

S-2063 Gjelder Lilleakerveien 23 regulert til industri. Adkomst fra Lilleakerveien. 
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1.3.4 Planer under arbeid 

201414295 – VPOR Lysakerbyen 
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Kilde: Oslo kommune. Forslag til Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) Lysakerbyen 

er utarbeidet i samarbeid mellom Oslo og Bærum kommune. VPOR er ikke juridisk 

bindende, men vil likevel gi overordnete retningslinjer for de offentlige rommene på 

Lysaker og Lilleaker. Forslag til VPOR legger opp til at området skal utvikles som by, 

lokalsenter og knutepunkt. Forslag til VPOR legger til grunn en høyere arealutnyttelse, en 

mer differensiert arealbruk og større andel boliger, men fastsetter ikke områdeutnyttelsen 

eller fordelingen av formål. Hovedgrepet i forslag til VPOR vises på kartet over. Kartet 

viser et mer finmasket gatenett med flere torg og en større park. Fra Lilleaker 

trikkeholdeplass og ned til krysset Bestumveien er Lilleakerveien markert som 

sentrumsstreng. Denne sentrumsstrengen går så tvert gjennom planområdet og over 

Lysakerelva til Bærum og kollektivknutepunktet. Forslag til VPOR ble oversendt til politisk 

behandling i Oslo og Bærum høsten 2018. 
 

Kommuneplan for Oslo 2018. Samfunnsdel med byutviklingsstrategi. Byrådets forslag juni 

2018Arealstrategien viderefører hovedtrekkene i Kommuneplan 2015, basert på en 

banebasert byutvikling som vektlegger utvikling innenfra og ut. Den tette bystrukturen i 

sentrum utvides mot vest, nord og nordøst. I Oslo vest med Filipstad, Fjordbyen vest (på 

kort sikt særlig Skøyen og Lysaker). Lilleaker/Lysaker er definert som utviklingsområde i 

ytre by med hovedtyngde i utvikling før 2030. 

Lysaker er videreført som kollektivknutepunkt, område med potensial for bymessig 

utvikling  med høy arealutnyttelse ved kobling av to eller flere banebaserte linjer.  

 
I temakart torg og møteplasser, grønnstruktur og gang-/sykkelforbindelser er sentrale deler 

av planområdet avmerket som område for etablering av torg, møteplass, park ved 

byutvikling (rosa farge på figuren over). Det er avmerket to overordnede torg/møteplasser 

(gul farge på figuren over) innenfor planområdet. 

201507476 – Plansak: Lilleakerveien 2F - midlertidig forbud mot tiltak 

Vedtatt 07.10.2015. Tomten inngår forslagsstillers forslag til planavgrensning i denne 

saken. 

201618683 – Plansak: Lilleakerveien 33 – dialogfase 

Bydel Ullern ønsker å regulere Lilleakerparken til park. Tomten inngår forslagsstillers 

forslag til planavgrensning i denne saken.  

201805957 – Plansak: Kirkehaugsveien 2 og 4 – bestilling av oppstartsmøte 

JCF AS ønsker å regulere tomten til boliger. Planavgrensningen i Mustad Eiendoms 

planforslag overlapper noe med planavgrensningen. Grensesnittet mellom planene må 

avklares nærmere som del av planprosessen. 
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201805937 – Plansak: Lilleakerveien 47 – bestilling av oppstartsmøte 

Partnerinvest AS ønsker å regulere tomen til bl.a. boliger, barnehage og kontor. 

Planområdet grenser til foreslått planområde for Lilleakerbyen, men overlapper ikke. 

201704273 – Plansak: Lysaker kollektivknutepunkt – planprogram 

Statens vegvesen ønsker å regulere knutepunktet Lysaker. Pågående sak er fastsetting av 

planprogram. Bestilling av oppstartsmøte er forventet i løpet av 2019. Mustad Eiendoms 

planforslag overlapper med området for planprogrammet. Planforslaget til Mustad skal ikke 

vanskeliggjøre utarbeiding og iverksetting av Statens Vegvesens fremtidige 

detaljregulering.   
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2 PLANFAGLIGE ANBEFALINGER OG PLAN- OG 
UTREDNINGSALTERNATIVER 

Mustad Eiendom og Plan- og bygningsetaten er i stor grad enige i hovedprinsippene for 

utviklingen av Lilleakerbyen, men er uenige om detaljeringen av enkelte løsninger. Under 

redegjøres det derfor for både forslagsstillers og Plan- og bygningsetatens anbefalingskart og 

konklusjoner knyttet til valg av hovedgrep i forhold til byen, området og overordnete planer.  

 

De planfaglige vurderingene kan leses i sin helhet i forslagsstillers anmodning om oppstartsmøte. 

Plan- og bygningsetatens område- og prosessavklaring og forslagsstillers merknader til denne.  

2.1 Plan- og bygningsetatens anbefaling og konklusjon 

2.1.1 Plan- og bygningsetatens anbefalingskart og konklusjon 

  
Plan- og bygningsetatens anbefalingskart  

PBEs anbefalinger tar utgangspunkt i de overordnede føringer og forslag til VPOR Lysaker.  

Tilgjengeligheten til Lysakerelva må økes. Det er viktig å sikre et sammenhengende 

vegetasjonsbelte langs Lysakerelva. Det er behov for ett større torg som bør plasseres i nærheten 

av Lysaker stasjon, i tillegg til en park. Det er også et behov for et nettverk av større og mindre 

byrom for ulik programmering. Det er behov for et finmasket gatenett med forbindelser til og 

gjennom området. En bymessig fortetting der kvartalene er med på å skape tydelige og 

oversiktlige avgrensninger mellom offentlige og private arealer. Det er også viktig med god 

kontakt mellom første etasje og terreng og bygulvet for å oppnå en god bymessig utvikling. Ny 

bebyggelse må hensynta eksiterende og særlig fredede og bevaringsverdige kulturmiljø og 
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bebyggelse. Det er også ønskelig å bevare deler av dagens nyere bygningsmasse som følger ønsket 

struktur. PBE ønsker også at det skal sees på hver enkelt bygning om den kan beholdes/ombygges, 

og eventuelt om materialene kan gjenbrukes. 

PBEs konklusjon fra område- og prosessavklaringen 

• Forslag til VPOR Lysakerbyen oppfyller kravet om felles planlegging på Lilleaker. 

• Dersom detaljreguleringen ikke vanskeliggjør reguleringen av Lysaker knutepunkt og 

samsvarer med kommuneplanens retningslinjer og føringer vil det ikke være nødvendig 

med en godkjent områderegulering sør i planområdet før detaljregulering. 

• Kommuneplanens retningslinjer om utnyttelse skal følges, for utviklingsområdet på 

Lilleaker en områdeutnyttelse på 100 %, rundt Lysaker kollektivknutepunkt 125 %. Riktig 

utnyttelsesgrad må sees i lys av et godt byplangrep. 

• Bygninger over og opp mot 42 meter plasseres i nærheten av knutepunktet.  Mer detaljerte 

byggehøyder må vurderes nærmere. 

• KDP-17 skal være førende for planarbeidet. 

• VPORs intensjoner skal følges, med blant annet park og torg, og et nettverk av offentlig 

regulerte byrom, samt forbindelser på tvers av kommunegrensene og utenfor planområdet. 

Tiltakslisten vil være grunnlag for rekkefølgebestemmelser. 

• Det vil være viktig å omforme området fra et handels- og næringsområde til et 

flerfunksjonelt område med høy variasjon av formål og tilbud for å sikre en bærekraftig 

fortetting av området. Eksisterende handelsareal forutsettes lagt til grunn. Handel kan være 

ønskelig i de to første etasjene, men det er ikke ønskelig med «handelsbaser» som 

hovedtypologi. 

• Terreng og landskapsendringer må øke tilgjengeligheten til området. 

• Utearealsnorm kategori 1, 2 og 3 vurderes til å være passende for planområdet. 

• PBE mener at Lysaker-/Lilleakerområdet er en god plassering av en ny skole. 

• Forslagsstiller må også undersøke plassering av ny skole, og behov for barnehager, 

idrettstilbud/flerbrukshall, eldresenter, ungdomsklubb og en eventuell plassering av disse. 

• Planen kan være fleksibel, men må sikre byggegrenser, formål/ boligandel/ funksjons-

blanding, møtet mellom terreng, byrom og bebyggelse, kvaliteter, høyder samt de 

offentlige rommenes utstrekning og utforming. 

• Lysakerelva har nasjonal verdi og Kommunedelplan for Lysakervassdraget skal være 

førende for planarbeidet. 

• Lilleakerveien, fra Bestumveien og nordover, skal bli en aktiv sentrumsstreng, med 

sykkeltilrettelegging. 

• Plangrepet må lage et klart samspill mellom bebyggelsen og gate- og byromsstrukturen. 

• Det er ønskelig at den sosiale infrastrukturen integreres i det finmaskete gatenettet for å 

øke formålsblandingen og legge til rette for forskjellige type aktiviteter til ulike tider 

innenfor planområdet. 

• Det finnes flere kulturminner innenfor planområdet. Det er viktig at disse sikres og tas 

hensyn til i planarbeidet. Det er i tillegg utpekt flere villaer øst for Lilleakerveien (utenfor 

planområdet) som har bevaringsverdi. 

• Planområdet er flomutsatt. Dette må hensyntas i planprosessen. 

• Overvann skal ikke renne ut i Lysakerelva. 

• Naturmangfold må ivaretas. 

• PBE er skeptisk til foreslått sirkelformet gangtrasè delvis på bru ved Fåbro gård. 
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• Plan- og bygningsetaten mener at det er viktig å bevare deler av dagens nyere 

bygningsmasse og eldre bebyggelse for å sikre mangfold og en historisk dybde i området. 

2.1.2 Forslagsstillers anbefalingskart og anbefalinger 

 

Forslagsstillers anbefalingskart fra anmodning om oppstart. Planavgrensningen er senere justert. Ill. A-LAB og PLO 

Forslagsstillers planfaglige begrunnelser for plangrep 

Plangrepet innebærer en fullstendig transformasjon av dagens monofunksjonelle område. Realisering 

innebærer riving av deler av eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse etableres i  kvartalsstruktur. 

Hvilke deler av eksisterende bebyggelse som beholdes, og hvilke som rives, vil bero på en 

kombinasjon av planfaglige vurderinger og vurderinger av mulighetene og begrensningene knyttet til 

den eksisterende bebyggelsen. Noen bygg er relativt nye og fungerer godt, både i bruk og som del av 

en ny bebyggelsesstruktur. Andre bygg kan ha både funksjonelle begrensninger og en vanskelig 

plassering ifht. utviklingen av et nytt plangrep. I tillegg er det bygg som kan fungere godt gjennom 

ombygning og tilpasning til omgivelsene. Det foreslåtte plangrepet er som et puslespill av gamle og 

nye brikker, der helheten er resultat av nitidige studier av de mange brikkene som til sammen vil 
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utgjøre Lilleakerbyen. Resultatet er et nytt flerfunksjonelt byområde med et finmasket gatenett og godt 

dimensjonerte byrom som bygger opp under byliv og rekreasjon og som spiller på lag med tilliggende 

bebyggelse. Nye forbindelser på tvers vil gjøre området godt tilgjengelig både fra øst og vest og fra 

nord og sør.  

Vegetasjonsbeltet langs elven foreslås bevart, med unntak av der det foreslås lagt nye bruer over 

elven samt foreslått barnehage på dagens parkeringsareal i grøntdraget rett syd for Fåbro gård. 

Eksisterende kulturminner og kulturmiljøer foreslås også bevart og videreutviklet. I søndre del av 

planområdet mot Lysaker etableres et nytt sentrumsområde med handels- og serveringsstrøk med 

butikker på gateplan og næring, boliger og andre formål i overliggende etasjer.  

En av de største utfordringene med det nye handlestrøket i sentrum av Lilleakerbyen og ved 

planlegging av gang- og sykkeltraseer gjennom området har vært dagens store høydeforskjeller 

internt i området fra Lysaker stasjon til kjøpesenteret CC-Vest og fra elva til Vollsveien og 

Lilleakerveien. I dag utgjør denne høydeforskjellen en betydelig barriere, blant annet for 

potensielle handlekunder som kommer med kollektivtransport. 

For at det nye sentrumsområdet og handlestrøket skal fungere godt i et skrånende terreng, har 

forslagsstiller etter nøye studier funnet det nødvendig å bearbeide terrenget slik at man oppnår 

strekk der hele fasader ligger til et relativt flatt bygulv som kan møbleres og fungere som 

møteplasser. På denne måten oppnås god kontakt mellom arealer inne og ute, og det forenkler 

også vareleveranser og parkering under terreng.  

Resultatet er at høydeforskjellen mellom Lysaker stasjon og kjernen i det nye handlestrøket blir 

betydelig mindre enn i dag. Dette er en av de viktigste erkjennelsene og forutsetningene for 

beslutningen om å foreslå flytting av handelen fra CC-Vest til et nytt handlestrøk nærmere 

Lysaker stasjon.  

Tomten der CC Vest ligger i dag transformeres til bolig. Denne delen av planområdet anses å være 

svært godt egnet for etablering av boliger, med gode solforhold, godt lokalklima, utsyn, nærhet til 

Lysakerelvens rekreasjonsområder og den nye offentlige parken som etableres lenger nord over 

Granfostunnelen.  

Plangrepet bygger på og foredler de naturgitte kvalitetene i området gjennom en styrking av de 

elvenære arealene og turveiene langs elven. Plangrepet legger også opp til en nennsom behandling 

av bevaringsverdig bebyggelse, både med tanke på rehabilitering og tilpasning av ny bebyggelse.    

Det legges opp til en økning i områdeutnyttelsen i tråd med både nasjonale, regionale og 

kommunale føringer om fortetting i sentrale områder og på kollektivknutepunkt.  
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Illustrasjonsplan som viser Mustad Eiendoms plangrep. Torg, møteplasser og gågater er angitt med lys rød farge.    
Ill: A-lab og LPO 

Forholdet til PBEs anbefalinger 

• Mustad Eiendom slutter seg til overordnede mål og prinsipper for byutviklingen fastsatte i 

kommunale planer og forslag til VPOR, men er uenig i de detaljerte, konkrete løsningene 

og kravene til dimensjonering og utforming av gater og offentlige rom som fremkommer i 

forslag til VPOR, og som er fulgt opp i PBEs anbefalinger og konklusjoner i område- og 

prosess-avklaringen.  

• Områdeutnyttelse i forhold til rammene i gjeldende kommuneplan. 

Forslagsstiller mener områdets beliggenhet og avgrensning tilsier at Lilleaker kan tåle 

høyere utnyttelse enn kommuneplanen legger opp til. 

• Økte høyder. Forslagstiller vurderer tyngdepunktet av området mot Lysaker stedvis kan 

egne seg for bebyggelse over 42 m. Dette vil utforskes videre i planarbeidet.  

• Behov for terrengendringer. 

Målet er å få det nye sentrumsområdet og handlestrøket i Lilleakerbyen til å fungere godt 

og skape ønsket byliv. Forslagsstiller mener terrenget bør bearbeides for å oppnå god 

kontakt mellom arealer inne og ute. 
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• Alternativ størrelse og lokalisering av offentlige rom og gater. 

PBE ønsker flere og større offentlige rom enn Mustad. Målet til Mustad Eiendom er å 

oppfylle føringene i kommunedelplan for torg og møteplasser med minst 5% samlet areal 

avsatt til torg og møteplasser og gi god tilpasning av torg og møteplasser til ny 

bebyggelsesstruktur. Forslagsstiller mener VPORs Mølletorg og Broparken er for store til 

å fungere etter hensikten. PBE ønsker å anlegge en park i tilknytning til Lysakerelva, 

eksempelvis slik som Kubaparken langs Akerselva. Mustad Eiendom ønsker å anlegge en 

mindre park og et torg i tilknytning til Lysakerelva.  

• Mustad Eiendom ønsker bebyggelse i Lilleakerparken for å øke bymessigheten og om 

mulig fjerne trikkebommene. PBE ønsker å bevare og forbedre parken.  

• Plassering av barnehage. Forslagsstiller ønsker å vurdere muligheten for å innpasse en 

barnehage på dagens parkeringsplass/riggareal i skogsområdet syd for Fåbro gård.  

I kommunedelplan for Lysakervassdraget er området regulert til fremtidig friområde, 

grønnstruktur og bevaring kulturmiljø. På VPOR-kartet er området avsatt til 

park/grønnstruktur. PBE ønsker å ivareta og omgjøre dette området til grønnstruktur. 

• Mustad Eiendom mener nødvendig fleksibilitet og rom for utforming av detaljer er 

vesentlige forutsetninger for sine utviklingsplaner og dermed realisering av planen. Dette 

gjelder også forslaget om å rive CC Vest og erstatte det med et nytt utadvendt handlestrøk i 

kvartalsstruktur. 

2.2 De viktigste utredningstemaene 

2.2.1 Plan- og bygningsetatens vurdering 

Plan- og bygningsetaten har i område- og prosessavklaringen konkludert med at de følgende temaene 

er førende for det videre arbeidet med planprogrammet og detaljreguleringen med 

konsekvensutredning. Samtlige temaer skal undersøkes i alle alternativer.  

• Overordnede planer og føringer 

• Miljøambisjoner, grønn mobilitet, trafikk 

• Kulturminner, herunder bevaringsverdige bygninger og miljøer 

• Naturmangfold, landskap og blågrønn struktur 

• Stedsutvikling, sammenhenger, forbindelser og byromsstruktur, nær- og fjernvirkning 

• Handelsomfang 

 

 

2.2.2 Forslagsstillers utdyping og tilføyelser 

Overordnede planer og føringer 

I planforslaget må det redegjøres for hvordan planforslaget er i tråd med og eventuelt også 

hvordan det avviker fra relevante overordnede planer og føringer.  

Følgende problemstillinger anses som særlig relevante: 

Utnyttelse ved kollektivknutepunkt, stasjonsnære områder og fortetting i sentrale byområder: 

Både nasjonale, regionale og kommunale føringer legger opp til en fortetting rundt 

kollektivknutepunkt som Lysaker. Dette tilsier høy utnyttelse i søndre del av planområdet mot 

Lysaker.  
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Kommunedelplan for torg og møteplasser er en viktig føring i Oslo kommune, og det må 

redegjøres for hvordan planalternativene ivaretar kravene til plassering av og størrelse på torg og 

møteplasser.   

Forslag til VPOR er en veiledende plan for de offentlige rommene i området, og viser prinsipper 

for nye forbindelser og plassrom.  

Kommunedelplan for Lysakervassdraget gir konkrete føringer for utforming av friarealer og 

bebyggelse langs elva. Det må redegjøres for hvordan planalternativene forholder seg til og løser 

kravene.   

Miljøambisjoner, grønn mobilitet, trafikk 

Den miljømessige effekten av planalternativenes ulike grep skal undersøkes. Forslagsstillers 

miljøambisjoner ved nybygg og effekten av riving kontra transformasjon av eksisterende 

bygningsmasse er eksempler på relevante tema.  

Det må redegjøres for hvilke miljøambisjoner forslagsstiller har definert, og hvilke tiltak som skal 

til for at miljøambisjonene skal nås. Effekten av de definerte miljøtiltakene skal sammenliknes 

med de krav som er definert i TEK17.  

Å rive eksisterende velfungerende bebyggelse er ikke nødvendigvis riktig i et miljøperspektiv. 

Riving må derfor begrunnes godt, med utgangspunkt i hvilke fordeler det vil gi og hvilke 

muligheter som åpner seg gjennom riving. Ombruk av bygningselementer og materialer med 

betydelig restlevetid må vurderes.  

Grønn mobilitet innebærer at det legges til rette for at beboere og besøkende til området har gode 

muligheter for å reise til å fra området som gående, på sykkel eller med kollektivmidler. 

Tilrettelegging av gode og trygge forbindelser til og gjennom området, en forbedring av 

lesbarheten og muligheten til å orientere seg i området, bidrar til grønn mobilitet. 

Lav parkeringsdekning for bil og høy for sykkel, etablering av bildelingsordninger i 

boligområdene, utlån av elsykler og miljøvennlig varelevering m.m. vil være tiltak som gjør det 

mulig å gjennomføre mange av hverdagens reiser uten bil og som gir god effekt. Potensialet for 

ulike typer reiser skal avklares. 

Planalternativenes ulike løsninger for å tilrettelegge for økt grønn mobilitet og redusert bilkjøring 

skal utredes.  

Kulturminner, herunder bevaringsverdige bygninger og miljøer 

Det er både fredet og bevaringsverdig bebyggelse innenfor og i nærheten av planområdet.  

De ulike planalternativenes virkning på fredet og bevaringsverdig bebyggelse skal utredes. 

Herunder er volumer, høyder og arkitektonisk og estetisk tilpasning spesielt viktig.  

Følgende bygg og bygningsmiljøer vurderes å være spesielt viktige: 

- Schlägergården – bygningene er fredet og området er regulert til bevaring 

- Arbeiderboligene Nygaard og Øvergaard – bygningene er fredet og området er regulert til 

bevaring. 

- Lilleaker bad – oppført på gul liste 

- Lilleaker stasjon – Bygningen er regulert til bevaring 



 

38 

 

- Fåbro gård – Bygningene og området er regulert til bevaring 

- Lilleakerveien 2E – Bygningene er ikke oppført på gul liste, men vurderes å være 

bevaringsverdige. Må avklares i planarbeidet. 

- Lilleakerveien 2D – Bygningen er ikke oppført på gul liste, men vurderes å være 

bevaringsverdige. Må avklares i planarbeidet.  

- Lilleakerveien 2F – bygningen er ikke oppført på gul liste, men det er lagt ned dele- og 

byggeforbud på eiendommen, og PBE ønsker at den reguleres til bevaring. 

- Lilleakerveien 19 – Bygningen er ikke oppført på gul liste, men PBE vurdere at den kan ha 

bevaringsverdi.  

Som del av planarbeidet må det foretas en registrering av kulturminner og kulturmiljøer innenfor 

planområdet og i influensområdet, hvor Byantikvaren til nå ikke har gjennomført registreringer.  

Siktlinjer til kulturminner/kulturmiljøer er relevant, og må kartlegges.  

Naturmangfold, landskap og blågrønn struktur 

Lysakerelva 

Lysakerelva gjennom området har nasjonal verdi og omfattes av en egen kommunedelplan som gir 

føringer for forvaltningen av elva og dens kantsoner. Samtidig ligger eksisterende bebyggelse 

mange steder tettere på elva enn det kommunedelplanen angir som hovedregel. Kantsonen er til 

dels ikke-eksisterende på enkelte strekk. Lilleakerbyen etableres i et tettbebygd område som har 

vært kultivert og bebygd i flere hundre år. Av dette følger at eksisterende bebyggelse mange steder 

ligger betydelig nærmere elven enn kommuneplanens anbefaling om minimum 20 meter byggefri 

sone til elvekant. Jf. bygningene i Lilleakerveien 2 som ligger ca. 2-8 meter fra elvekanten og 

bebyggelsen i Lilleakerveien 6A og 4E som ligger ca. 15 meter fra elvekanten.  

Kommuneplanen åpner for at forholdet mellom kantvegetasjon og bebyggelse kan avveies med 

utgangspunkt i følgende: 

  

«Ved fastsettelse av bredde på byggefritt belte og kantvegetasjon bør det legges vekt på forekomst 

av naturlig kantvegetasjon, terrengforhold, størrelse/vannføring på vassdraget og eksisterende 

bebyggelsesstruktur langs vassdraget.»  

Kantsonens eksisterende tilstand må kartlegges, og mulighetene for en reetablering av kantsonen 

må utredes og vurderes i lys av samlede naturverdier, rekreasjonsbehov og et ønske om sikt mot 

elven. Valg av løsninger for plassering av bebyggelse, etablering av turveier og evt. parkrom må 

begrunnes og utredes med tanke på naturverdiene knyttet til elva og dens kantsone.  

Terrengmessige forutsetning 

Terrenget er jevnt fallende fra nord til sør gjennom planområdet. Det er et fall på omkring 35 m. 

fra Lilleaker sentrum i nord til det sjønære området mot Lysaker stasjon i sør. Likeså er det store 

høydeforskjeller fra Lilleakerveien i øst mot Lysakerelva, før terrenget så stiger igjen i vestlig 

retning. Fra Fåbrofossen og nedover er planområdet skålformet.  

 

Hvilke føringer dette gir for plangrepet må beskrives. Hvordan skal man ivareta 

landskapsformasjonen? Hva betyr det for mobiliteten gjennom området, for universell utforming 

av offentlige arealer, for utforming og plassering forbindelser gjennom området, for plassering av 

bygg, bygningsstrukturer og infrastruktur under terreng, aktive førsteetasjer, plassering av 

innganger og aktivisering av bygulvet? 
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Naturmangfold 

Planen må redegjøre for hvilke naturtyper som finnes i området, og hvordan alternativene ivaretar 

naturtypene. 

Stedsutvikling, sammenhenger, forbindelser og byromsstruktur, nær- og 
fjernvirkning 

Et viktig mål med planen er å redusere barrierevirkningen i området, som er forårsaket av både 

bebyggelse (CC Vest), terrengforskjeller, elva og dårlig lesbarhet i og gjennom området. 

Plangrepet skal etablere nye forbindelser og byrom både i nord-sør retning og i øst-vest retning/på 

tvers av elva. Det må det redegjøres for Lilleakerveiens rolle etter utvikling av området. Videre 

skal det redegjøres for sammenheng og forbindelser til Bærum og omkringliggende områder. 

Plassering av både byrom og bruer skal undersøkes gjennom planarbeidet. Størrelse på torg og 

møteplasser må analyseres med utgangspunkt i utnyttelsesgrad, behov og funksjon som møteplass 

og øvrige aktiviteter.  Avvik fra prinsippløsningene i VPOR må beskrives og begrunnes og 

konsekvensene må undersøkes.  

Planalternativenes nær- og fjernvirkning skal utredes fra ulike relevante standpunkter som skal 

defineres som del av planarbeidet. Forslag til VPOR Lysakerbyen har markert viktige siktakser fra 

broen ved Fåbrofossen. Virkningene på disse må illustreres.   

Handel og næringsutvikling 

Gjennom praktiseringen av kommunedelplan for lokalisering av varehandel og andre 

servicefunksjoner, fører Oslo kommune er restriktiv politikk knyttet til lokalisering av handel. CC 

Vest er et eldre kjøpesenter som har eksistert lenger enn kommunedelplanen for varehandel, og 

handelsomfanget overstiger det som kommunedelplanen tillater.   

Mustads plan innebærer videreføring av dagens ca. 40.000 m2 handel i det nye sentrumsområdet. 

Mustad Eiendom ønsker i tillegg å tilrettelegge for ca. 10.000 m2 serveringsarealer. Handelen 

flyttes fra et innadvendt kjøpesenter i CC Vest, til en mer ordinær bystruktur med forretninger som 

henvender seg med vinduer og innganger til gate. Handel er imidlertid kun en av mange nye 

formål i området. En betydelig andel boliger og andre kultur og servicefunksjoner, gjør at dette 

blir et variert område med mange funksjoner. Områdets posisjon som attraktivt næringsområde i 

Vestkorridoren skal også videreutvikles. Beliggenheten i kort avstand fra Lysaker stasjon, og i 

aksen mot Lilleaker og boligområdene rundt, tilsier at det her vil være et stort potensial for å skape 

et levende byområde som vil være attraktivt både for beboere i området, for besøkende og for 

næringslivet.  

Konsekvensene av endringer av handel- og næringsliv må utredes og begrunnes. Konsekvensene 

av økning for ulike formål må utredes. Dette gjelder også konsekvensene for handelsnæringen i 

bydelen for øvrig og i Oslo sentrum og Bærum/Sandvika, samt de trafikale konsekvensene knyttet 

til handelsvirksomheten.  

Dersom det fremmes planalternativ med en lavere andel handel, skal også dette begrunnes og 

konsekvensutredes. 
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Samfunnsmessige konsekvenser 

Transformasjonen av et område som er dominert av handel og kontorbedrifter til et mer 

flerfunksjonelt byområde med en betydelig andel boliger og en større bredde i næringsarealene, vil 

ha samfunnsmessige- og økonomiske konsekvenser.  

En større andel næringsarealer (kontor, forretning, service) vil gi vekst i antall arbeidsplasser. 

Dette gir økte skatteinntekter til kommunen. Mer næringsvirksomhet kan føre til høyere 

konsentrasjon av bedrifter i samme bransje gjennom fremveksten av næringsklynger/clustere. 

Lysaker er allerede preget av en konsentrasjon av kunnskapsbedrifter, som tiltrekker seg 

arbeidstakere med høy utdannelse fra hele verden. 

Av boligvekst følger befolkningsvekst og muligens en endret demografisk sammensetning (kjønn, 

alder og sosioøkonomiske indikatorer) internt i bydelen og i tilliggende områder i Oslo og Bærum. 

Befolkningssammensetningen i tilliggende grunnkretser kan endres, blant annet ved at et større 

tilbud av leiligheter kan frigi boliger i småhusområdene for barnefamilier.  

Befolkningsveksten har økonomiske konsekvenser for kommunen – både i form av økte 

skatteinntekter, men også i form at økte forpliktelser i tjenestetilbudet til befolkningen. Dette 

gjelder både undervisning, barnehager, helsetjenester, sosialtjenester m.m.  

Det må redegjøres for hva slags samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser de ulike 

planalternativene har, både på bydelsnivå og i et kommuneoverskridende perspektiv. Her er 

konsekvenser ved økt næringsvirksomhet og befolkningsvekst særlig relevant. Det må også 

redegjøres for hvilket behov for sosial infrastruktur, som skole og barnehage, forslagene utløser. 

Hvilke samfunnsmessige konsekvenser har utviklingen på lokalsamfunnets og regionens 

levedyktighet? Hva betyr det for samfunnet at flere bor og jobber tett på Lysaker stasjon? Hvilke 

samfunnsmessige effekter har det at arbeidsreiser og fritidsreiser i større grad kan gjøres ved bruk 

av sykkel, gange og kollektiv? Konsekvensutredningen må redegjøre for valg av metodikk.  

2.3 Plan- og utredningsalternativer og begrunnelse for disse 
Planalternativer er de alternativene som forslagsstiller eller Plan- og bygningsetaten mener det kan 

være realistisk å fremme som planforslag til offentlig ettersyn. Et planalternativ kan oppstå eller 

justeres etter innspill i planprosessen. Alle planalternativene skal utredes og undersøkes til et 

likeverdig nivå som gjør at de kan fremmes som selvstendige planforslag til offentlig ettersyn. 

Utredningsalternativer har hensikt å gi et sammenligningsgrunnlag for å vurdere konsekvensene 

ved gjennomføringen av planalternativene. I henhold til forskrift om konsekvensutredning vedlegg 

IV a) skal det alltid redegjøres for følgene av å ikke realisere planen og dette oppstilles som et 

utredningsalternativ (0-alternativet). I noen saker er det relevant å ha flere utredningsalternativer. 

Disse behøver ikke å kunne fremmes som planforslag og behøver ikke å være realistiske å 

regulere. Utredningsalternativene skal især belyse de temaene som har bidratt til at saken skal 

konsekvensutredes. 

PBE har satt opp to planalternativer og ett utredningsalternativ i tillegg til 0-alternativet for 

innarbeiding i planprogrammet. Det er forslagsstiller som utarbeider plan- og 

utredningsalternativene. 
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Alle planalternativene skal undersøkes/utredes for alle temaene som dekkes av foreliggende 

planprogram.  

2.3.1  0-alternativet (utredningsalternativ) 

0-alternativet defineres som utvikling i henhold til eksisterende situasjon. Planområdet er ikke 

utbygget i henhold til gjeldende regulering. Gjeldende regulering legger opp til en høyere 

boligandel enn eksisterende situasjon. Lysaker er et knutepunkt og VPOR Lysakerbyen legger opp 

til en transformasjon av området med en annen struktur enn regulert. PBE mener derfor at 0-

alternativet skal være eksisterende situasjon og ikke utvikling i henhold til gjeldende regulering.  

 

Eksisterende situasjon i ulike delområder. Delområde D er utenfor planens avgrensning.  Ill: LPO 
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Eksisterende områdeutnyttelse totalt sett og i ulike delområder fremgår av tabellen nedenfor. 

Delområde A har en sterk overvekt av næringsbebyggelse i dagens situasjon. Eksisterende boliger 

ligger på østsiden av Lilleakerveien, delvis i småhus bebyggelse. I delområde C er det en større 

funksjonsblanding av formål (handel/ kontor/ bolig/ barnehage/ service). 

Program i dagens situasjon - Oslo 

 Anslag m2 Utnyttelse % 

BRA Eksisterende bebyggelse   

BRA hele planområdet (A + C) 176.306  

BRA delområde Sentrum (A) 154.310  

BRA delområde Lilleaker (C) 21.996  

BRA delområde Lilleaker (D) 28.571  

BRA delområde (C + D) 50.567  

BRA delområde (A + C + D) 204.877  

   

Planområdets størrelse   

Areal hele planområdet (A + C) 223.600  

Areal delområde Sentrum (A) 153.800  

Areal delområde Lilleaker (C) 69.800  

Areal delområde D* 30.185  

Areal delområde C + D 99.985  

Areal delområde A + C + D 253.785  

   

Utnyttelse   

Områdeutnyttelse delområde Lysaker/sentrum 
(Delområde A) 

 100% 

Områdeutnyttelse delområde Lilleaker (Delområde C)  32% 

Områdeutnyttelse delområde D (blokker under oppføring)  95% 

Områdeutnyttelse planområdet (Delområde A+C)  79% 

Områdeutnyttelse  (Delområde C+D)  51% 

Områdeutnyttelse  (Delområde A+C+D)  81% 

*Delområde D inngår ikke i planområdet.  
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2.3.2 Planalternativ 1 

 

 

Perspektiv av planalternativ 1 fra sør. Illustrasjonen viser mulige bygningsvolum, ikke arkitektur.   
       Foto: Mustad Eiendom. Ill: LPO/A-LAB 

 

Utnyttelse og høyder 
Mustad Eiendom har i dag ca. 263.000 m2 BTA over terreng for utleie på sine eiendommer i Oslo og Bærum. 
Foreløpig fremtidig program for Lilleakerbyen etter transformasjonen utgjør ca. 530.000 m2 BTA over terreng – 
totalt sett i begge kommuner, hvorav ca. 435.000 m2 BTA i Oslo.  

Realisering av planforslaget forutsetter etappevis utvikling til bymessig preg, der områder i ulike 

stadier av prosessen skal fungere side om side i utbyggingsperioden. 

I alternativ 1 kan området totalt sett få områdeutnyttelse på ca. 178 prosent. Delområde 

Lysaker/sentrum (A) kan ved full utbygging få en utnyttelse på ca. 226 prosent, mens delområde 

Lilleaker (C) kan få ca. 71%. Dersom blokkene som er under oppføring vest for Schlägergården 

regnes med (C+D) blir områdeutnyttelsen på Lilleaker ca. 78 prosent. Alternativ 1 har større 

områdeutnyttelse enn rammene i gjeldende kommuneplan totalt sett og for delområde A nærmest 

Lysaker stasjon. Nevnte delområder (A, C, D) fremgår av figuren på side 49. 

Planalternativet legger opp til varierende høyder fra 2-14 etasjer. Ett av byggene ned mot Lysaker 

stasjon er foreslått med høyde over 42 meter. Gjennomsnittlig høyder for hele området er på ca. 8 
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etg. De høyeste høydene foreslås i delområde sentrum. Det legges opp til en nedtrapping av 

høydene mot småshusbebyggelsen og bevaringsverdige bebyggelse.  

 

Høyder i planalternativ 1, gul farge er over 42 meters høyde. Ill. A-LAB og LPO 

Terrengendringer 

En av de største utfordringene med det nye handlestrøket i sentrum av Lilleakerbyen og ved 

planlegging av gang- og sykkeltraseer gjennom området har vært de store høydeforskjellene 

internt i området fra Lysaker stasjon til CC-Vest og fra elven til Vollsveien og Lilleakerveien. 

Mustad Eiendom foreslår å arrondere terrenget slik at det nye handlestrøket i Lilleakerbyen blir 

nokså flatt. Forslagstiller mener dette gir mange fordeler, herunder: 

• Liten høydeforskjell fra handlestrøket til Lysaker stasjon og dermed god tilgjengelighet. 

• Gode tilgjengelighet og framkommelighet for bevegelseshemmede innad i området 

• Gode kontakt mellom bygninger og uterom som igjen gir bedre adkomstsoner, styrkede 

sambruksmuligheter og god funksjonalitet for bygningsmassen 

• Gode funksjonalitet for vareleveranser og parkeringsarealer og god kobling mellom 

overliggende bygg og underliggende arealer under terreng  

• Fremkommeligheten for sykkel gjennom planområdet ivaretas, men med annen løsning 

enn i alternativ 2. 
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Snitt nord-sør gjennom Lilleaker og Sentrum. Ill. A-LAB og LPO 

Torg og møteplasser 

Mustad Eiendom har forholdt seg til kommunens krav om at samlet areal for torg og møteplasser 

skal være minst 5% av tiltakets totale BRA. Forslagstiller mener dette gir god tilpasning av torg 

og møteplasser til ny bebyggelsesstruktur, og samsvarer godt med antatt fremtidig behov. I 

alternativ 1inngår torgene og den bilfrie gågatestrukturen i det nye sentrumsområdet i 

regnestykket for torg og møteplasser, jf illustrasjonen på neste side. 
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Illustrasjonsplan som viser Mustad Eiendoms plangrep. Torg og gågater som er regnet med i  
beregningsgrunnlaget for møteplasser, jf Kommunedelplan for torg og møteplasser, er angitt med de to røde 
fargene.  Ill: A-lab og LPO 
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Oppsettet viser utregning for de enkelte navngitte feltene på illustrasjonen (foregående side).  

Prinsipielt mener forslagsstiller at intime byrom gir en intensitet i bruk som gjør at de har bedre 

forutsetninger for å fungere godt enn store, romslige byrom.  
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I sentrumsområdet legges det opp til et nytt byrom som hovedtyngdepunkt sentralt ved elven og 

midt i byens nye handlestrøk. Dette byrommet knytter Oslo og Bærum sammen på tvers av elven. 

Byrommet er samtidig lett tilgjengelig fra både Lysaker og Lilleaker stasjon.  

På Lilleaker opparbeides et torg på vestsiden av Lilleakerveien ved Stoppestedet. Torget foreslås å 

inngå i et større byrom som knytter sammen Schlägergården, Stoppestedet og øvrige bygninger i 

Lilleaker sentrum. For å styrke Lilleaker lokalsentrum foreslås det eksisterende torget øst for 

Lilleakerveien rett nord for trikkesporet på Lilleaker omregulert til byggeområde med et plassrom 

foran. Et bygg på denne tomta vil samtidig bidra til å ramme inn det nye torget ved Stoppestedet 

og gi området en mer bymessig karakter. Dette er imidlertid i strid med kommunedelplan for torg- 

og møteplasser. Målet er å fjerne bommene og omdefinere trikken fra forstadsbane til bybane på 

stedet, og sikre kryssingene for alle trafikantgrupper. 

 

 

Illustrasjonsplan for Lilleaker sentrum. Rødt felt angir nytt torg, rosa angir plassdannelser. Blå strek angir 
muligheteter for publikumsrettet virksomhet mot byrommet.                            Ill: LPO og Grindaker  

 

Lokalisering av gater og forbindelser 

Mustad Eiendom foreslår en noe annen plassering av lokalgater i Lilleakerbyen, enn PBEs 

prinsipptegninger i forslag til VPOR Lysakerbyen. Mustad Eiendom mener den krevende 

topografien heller ikke er hensyntatt i gatestrukturen i forslag til VPOR.  

Forslagsstiller foreslår også en ny godt lesbar nord-syd akse mellom Lysaker Stasjon og 

Lilleakerveien nord for CC Vest. Tilgjengeligheten til planområdet fra Lilleakerveien styrkes 

betydelig med nye lokalgater.  
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Det foreslås en ny ferdselsåre og attraksjon formet som en sirkel rundt Fåbro gård på ca. kote 30. 

Nordre del av runden føres på terreng, resten av runden er en brukonstruksjon. Runden kan tjene 

som møteplass, utsiktspunkt og ferdselsåre og bidra til å knytte Oslo og Bærum sammen.  

Lokalisering av barnehage 

Mustad Eiendom foreslår å lokalisere en barnehage på et areal syd for Fåbro gård som i dag 

benyttes til riggområde/parkering. Dette arealet er avsatt som fremtidig grønnstruktur i 

kommuneplanen og VPOR. Mustad Eiendom vurderer arealet som mindre egnet til grønnstruktur 

som følge av utfordrende terreng og manglende kobling mot øvrige park- og rekreasjonsarealer. 

Samtidig mener Mustad Eiendom at arealet med sine naturomgivelser er godt egnet til barnehage. 

Mustad Eiendom ønsker også å innlemme dette området i planens avgrensning med tanke på 

vurdering av mulighet for etablering av DNT-koie i skogsområdet nede ved elven. 

Nøkkelopplysninger om forslagsstillers planalternativ: 

Forslagsstillers mulighetsstudie viser følgende program for Lilleakerbyen. Dette viser fordelingen 

av areal per formål. I utarbeidelsen av planforslaget, kan arealfordelingen per formål bli gjenstand 

for en justering. BRA-tall for eksisterende bebyggelse er anslått med bakgrunn i kartgrunnlag for 

eksisterende situasjon. Parkering på terreng inngår ikke i oppgitte tall for områdeutnyttelse. 

 

 

Avgrensning av delområdene for program, jf tabeller nedenfor som viser fordeling av program. Ill. A-LAB og LPO 
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Program for Lilleakerbyen – Alternativ 1 (delområde A+C) Program Alternativ 1 +  eks. 
bebyggelse i område D (A+C+D) 

 BRA m2 Planområdet 
m2 

BRA m2 inkl.felt D som ikke inngår i 
planavgrensningen 

Totalt for alle formål 397.412  458.829 

Bolig 158.179  186.750 

Kontor 140.657  140.657 

Handel 60.417  60.417 

Forretning/ bevertning/ 
service 

11.592  11.592 

Kultur 761  761 

Hotell 18.635  18.635 

Barnehage 3.555  3.555 

Sport 2.205  2.205 

Fritid 1.413  1.413 

Undervisning 0  0 

    

Areal hele planområdet A+C   223.600  

Areal A+C+D  253.785  

Areal delområde Sentrum (A)   153.800  

Areal delområde Lilleaker (C)  69.800  

Areal delområde D, utenfor 
planavgrensning 

 30.185  

Areal delområde C+D  99.985  

Områdeutnyttelse innenfor 
planområdet (A+C) 

178% (Basert på BRA-tall)  

Områdeutnyttelse inkl. 
delområde D (A+C+D) 

181% (Basert på BRA-tall)  

Antall boliger totalt Oslo 2.110 (75 m2 gjennomsnitt) 2.490 (75 m2 gjennomsnitt) 
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Program for Lilleakerbyen – Lilleaker  (delområde C) Lilleaker  - delområde C+D 

 BRA m2 Planområdet m2 BRA m2 inkl. felt D 

Totalt for alle formål 49.460  78.031 

Bolig 27.563  56.134 

Kontor 7.785  7.785 

Handel 10.769  10.769 

Forretning/ bevertning/ service 1.638  1.638 

Kultur 761  761 

Hotell 0  0 

Barnehage 945  945 

Sport 0  0 

Fritid 0  0 

Undervisning 0  0 

Areal delområde Lilleaker C  69.800  

Areal delområde D  99.985  

Områdeutnyttelse Lilleaker C 71% (Basert på BRA-tall) 78% (Basert på BRA-tall) 

Antall boliger Lilleaker 368 (75 m2 gjennomsnitt) 748 (75 m2 gjennomsnitt) 
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Program for Lilleakerbyen – det nye sentrumsområdet i Oslo – 
delområde A 

 BRA m2 Planområdet m2 

Totalt for alle formål 347.953  

Bolig 130.616  

Kontor 132.872  

Handel 49.649  

Forretning/ bevertning/ service 9.954  

Kultur 0  

Hotell 18.635  

Barnehage 2.610  

Sport 2.205  

Fritid 1.413  

Undervisning 0  

Areal delområde Sentrum A  153.800 

Områdeutnyttelse Sentrum A 226% (Basert på BRA-tall) 

Antall boliger Sentrum 1742 (75 m2 gjennomsnitt) 
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2.3.3  Planalternativ 2 

 Alternativet følger opp PBEs anbefaling i område- og prosessavklaringen, forslag til VPOR 

Lysakerbyen, i tillegg til blant annet gjeldende kommuneplan, kommunedelplan for torg og 

møteplasser og kommunedelplan for Lysakervassdraget. 

 
Illusttrasjon av planalternativ 2.                                            Ill. PBE 

Utnyttelse og høyder 

Alternativet legger områdeutnyttelsen omtalt i kommuneplanen til grunn. Det vil si en 

områdeutnyttelse på 125 % ved Lysaker kollektivknutepunkt og 100 % ved Lilleaker. 

Områdeutnyttelsen for både Lysaker og Lilleaker må sees i lys av et godt byplangrep. 

Planalternativets bebyggelse kan ha en maksimumshøyde på 42 meter. Bebyggelse opp mot 42 

meter er tenkt lokalisert i nærheten av Lysaker kollektivknutepunkt. Byggehøydene må sees i 

sammenheng med omkringliggende forhold som øvrig bebyggelse, herunder eksisterende 

bevaringsverdig bebyggelse, den omkransende småhusbebyggelsen, offentlige rom og 

Lysakerelva. 

Terrengendringer 

Alternativ 2 innebærer terreng- og landskapsendringer som bidrar til å øke tilgjengeligheten til og 

gjennom området, særlig for gående og syklende. Alternativet tar utgangspunkt i eksisterende 

terreng og de utsikts- og stedsdannende kvalitetene dette kan medbringe. Ulike måter å forsere 
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høyder/ulike landskapshøyder vil bli undersøkt og kan til slutt utgjøre en variasjon i form av 

trapper, terrasseringer, ramper og slakere stigning.  

Torg og møteplasser, gater og forbindelser 

Alternativet legger forslag til VPOR Lysakerbyen, med dens finmaskede nettverk med gate- og 

byromsstruktur, til grunn, med raust dimensjonerte offentlige rom som gir oppholdskvaliteter og 

gode solforhold. Alternativet legger opp til en variasjon av større og mindre torg/plasser og parker. 

Dette kan gi et mangfold av tilbud til ulike brukere. Det skal blant annet være en større park 

knyttet til Lysakerelva. Det legges også opp til et større torg sentralt i området som knytter 

Vollsveien og Lilleakerveien sammen med knutepunktet på Lysaker.  Til grunn legges også 

forslag til VPORs bymessige utformingsprinsipper, samspill mellom bebyggelse og gate- og 

byromsstruktur og publikumsrettede tilbud. Lilleaker opprettholdes som lokalsenter med torg og 

park. Lokale overvannsløsninger skal integreres i de offentlige rommene og bidra til områdets 

grønne preg. 

Lilleakerparken holdes fri for bebyggelse, i tråd med kommunedelplan for torg og møteplasser. 

Det legges heller ikke opp til bebyggelse rett sør for Fåbro gård, ved Lysakerelva, i tråd med 

kommunedelplan for Lysakervassdraget (KDP-19). KDP-19 ligger til grunn og innebærer en 

generell styrking av kantvegetasjonen og skånsom tilpassing av broer for å minimere inngrep i 

elvas kantsone.   

Alternativ 2 har ikke med foreslått gangtrasè delvis på bru ved Fåbrofossen rundt Fåbro gård, som 

går gjennom både Oslo og Bærum kommune. Årsaken til dette er at det er ønskelig å undersøke 

konsekvensene av å ikke opparbeide trasèen og en eventuell reduksjon av forbindelser. 

Handelsomfang og formål 

Eksiterende kvadratmeterantall med handel vil være maksimalt grunnlag for handel i det nye 

byområdet, med utadrettet handel mot byrommene.  

Alternativ 2 legger opp til en blanding av ulike formål. Alternativet legger vekt på en høy 

boligandel, samtidig som at Lysaker fremdeles skal være et næringscluster.  

Lokalisering av barnehager og skole 

Alternativet innebærer en ny grunnskole for området. Denne er tenkt plassert i området mellom 

foreslått hovedtorg i VPOR Lysakerbyen og Lilleakerbanen. Utredningene vil se nærmere på en 

fornuftig plassering av skolen.  

Det skal i alternativet vurderes om villa i Lilleakerveien 19, kan ha et potensiale som barnehage. 

Utover dette vil det måtte etableres flere barnehager i området for å dekke behovet de nye 

boligene skaper. Det skal undersøkes hvor disse kan plasseres.  

Det skal undersøkes hvordan offentlige bygg og tilbud kan sambrukes og samlokaliseres.  

2.3.4 Utredningsalternativ 

Med bakgrunn i Høyhusstrategien skal det utarbeides et utredningsalternativ med høyder opp mot 

28 meter. Dette utredningsalternativet skal ta utgangspunkt i planalternativ 2.  
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3 KRAV TIL PROSESS OG METODE 

3.1 Tabelloversikt over planfaglige temaer som skal undersøkes 
og konsekvensutredes 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke temaer som skal undersøkes i planalternativene, og 

hvilke temaer som skal konsekvensutredes i henhold til forskrift. I undersøkelsene skal det 

vektlegges hvilke muligheter og utfordringer de ulike alternativene gir, og hvordan disse skal 

håndteres. I konsekvensutredningen skal konsekvensene av planalternativene belyses og det skal 

vurderes og presenteres eventuelle avbøtende tiltak der det er aktuelt. Noen temaer skal både 

undersøkes og utredes. Det er viktig å presisere at de forskjellige alternativene gir ulike muligheter 

og utfordringer, som alle skal belyses i undersøkelsene og konsekvensutredningen.  

Undersøkelsene og konsekvensutredningen skal presenteres i hvert sitt dokument som skal 

vedlegges planforslagene som sendes til Plan- og bygningsetaten. 

3.1.1 Planfaglige temaer 
Temaene i tabellen er utarbeidet med utgangspunkt i forskrift om konsekvensutredninger Vedlegg 

IV b samt supplert med egne temaer. Tabellen er ikke nødvendigvis uttømmende.  

Planfaglige temaer Temaer som skal 

undersøkes 

Temaer som skal 

konsekvensutredes 

Overordnede føringer X  

Miljøambisjoner, grønn mobilitet X  

Kulturminner og kulturmiljø X X 

Landskap, dyreliv og naturmangfold X X 

Stedsutvikling, sammenhenger, forbindelser og 

bebyggelse i Oslo og Bærum og omkringliggende 

områder, byromsstruktur og møteplasser 

X  

Nær- og fjernvirkning, siktlinjer X  

Arealbruk og formål X  

Handel X X 

Behov for og lokalisering av sosial infrastruktur 

(bl.a. barnehager, skole, idrettstilbud, eldresenter, 

ungdomsklubb) 

X  

Bebyggelse,bebyggelsesstruktur og høyder X  

Sol- og skyggevirkning X  

Trafikk (bil, sykkel, gange og kollektivtrafikk) X X 
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Samfunnsmessige konsekvenser X X 

Folkehelse, universell utforming, barn og unges 

interesser, aldersvennlig by og friluftsliv 

X  

Overvann X  

Teknisk infrastruktur X  

Luftforurensning og støy  X 

Lokalklima  X 

Flom, stormflo, klimatilpasning X X 

Ras, utglidning, setninger, grunnforhold og 

grunnvann 

 X 

Konsekvenser i bygge- og anleggsperioden 

(gjennomførbarhet/byggbarhet, konsekvenser for 

bl.a. for naturmangfold, kulturminneverdier, 

lokal- og nærmiljø, barn og unges interesser) 

X X 

Risiko og sårbarhet (inkl. beredskap og 

ulykkesrisiko 

X  
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3.1.2 Program for undersøkelser og utredninger 

I tabellen nedenfor angis det hva som skal undersøkes og utredes innenfor de aktuelle temaene i 

alle alternativer, og i hvilken form dette skal presenteres. 

Noen av hovedtemaene er merket av for både «undersøkelse» og «konsekvensutredning». I 

påfølgende tabeller er det angitt hvilke problemstillinger som skal «undersøkes» og hvilke som 

skal «konsekvensutredes». Problemstillinger som skal «konsekvensutredes» er skrevet i kursiv, de 

øvrige problemstillingene som er skrevet med ordinær skrift skal undersøkes.  

1. FORHOLDET TIL OVERORDNEDE FØRINGER     

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES?  PRESENTASJONSFORM 

Forholdet til 

nasjonale og 

regionale føringer 

Hvordan ivaretas ulike nasjonale og 

regionale føringer? 

Redegjørelse 

Forholdet til 

kommuneplanens 

føringer 

• Hvordan forholder planalternativene 

seg til kommuneplanens føringer? 

• Hvordan vil en utvikling med en 

høyere utnyttelse enn det 

kommuneplanen angir påvirke 

området?   

Redegjørelse 

Forholdet til KDP 

torg og møteplasser 

Hvordan ivaretar planalternativene 

kravene i KDP torg og møteplasser?  

Redegjørelse, illustrasjoner 

Forholdet til KDP for 

Lysakerelven 

Hvordan ivaretar planalternativene KDP 

Lysakerelven? 

Redegjørelse 

Forholdet til VPOR 

Lysakerbyen 
• Hvordan ivaretar planalternativene 

VPOR Lysakerbyen? Hvor er det 

eventuelt i strid? 

 

Redegjørelse, illustrasjoner 

Forholdet til KDP for 

varehandel 

Hvordan forholder planalternativene seg 

til kommundelplan for varehandel? 

Redegjørelse  

 

2. MILJØAMBISJONER, GRØNN MOBILITET 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? 

 

PRESENTASJONSFORM 

Miljøambisjoner og 

tiltak 

 

• Miljøambisjoner ved nybygg 

• Hvilke tiltak skal til for at 

miljømålene kan nås? 

• Effekten av tiltak skal sammenlignes 

med krav i TEK17 

• Effekt av riving kontra transformasjon 

av eksisterende bygg 

 

Redegjørelse 

Grønn mobilitet Hvordan tilrettelegger forslaget for grønn 

mobilitet? 

Redegjørelse 
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3. KULTURMINNER OG KULTURMILJØ    

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES OG 

KONSEKVENSUTREDES? 

PRESENTASJONSFORM 

Fredet eller 

bevaringsverdig 

bebyggelse innenfor 

planområdet 

• Hvilke bygg/miljø er bevaringsverdige? 

• Hvordan vil plassering av bebyggelse, 

høyder og volumer påvirke kulturminner 

og kulturmiljø?  

• Hvordan kan byggene og arealbruken 

tilpasses kulturminner? 

 

Rapport med illustrasjoner, 

volumstudier og foto. 

Herunder skal både 

tilpasning i volumer, 

struktur og arkitektur samt 

siktlinjer og romlighet 

utredes. 

Fredet eller 

bevaringsverdig 

bebyggelse utenfor 

planområdet  

Har planforslagene konsekvenser for fredet 

eller bevaringsverdig bebyggelse utenfor 

planområdet? I så fall hvilke bygg, og hva 

kan gjøres for å minimere dette?  

Rapport med illustrasjoner, 

volumstudier og foto. 

Ivaretakelse av 

eventuelle siktlinjer  
• Berøres etablerte siktlinjer i de ulike 

planalternativene? I så fall hvordan og 

hvordan kan det unngås? 

• Legger planalternativene opp til nye 

siktlinjer gjennom arrondering av 

bebyggelsen? 

Rapport med illustrasjoner, 

volumstudier og foto. 

 

 

4. LANDSKAP, DYRELIV OG NATURMANGFOLD   

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES OG 

KONSEKVENSUTREDES? 

PRESENTASJONSFORM 

Naturtyper med krav 

på beskyttelse etter 

naturmangfoldloven 

• Hvilke utvalgte naturtyper finnes i 

området?  

• Hvordan ivaretar de ulike 

planalternativene naturtypene? 

Rapport med kartfesting av 

naturtyper og redegjørelse 

for konsekvenser av 

planalternativene. 

Illustrasjoner. 

Større trær • Er det noen større trær i området som bør 

bevares? (Større trær: omkrets 90 cm, 1 

meter over bakken) 

• Hvordan ivaretar planalternativene 

eventuelle større trær? 

Rapport med kartfesting og 

redegjørelse for 

konsekvensene av 

planalternativene 

Kantsoner langs 

Lysakerelven 

Hvordan påvirker planalternativene 

kantsoner langs Lysakerelven? 

 

Redegjørelse og 

illustrasjoner. 

Møtet mellom 

naturmiljøet langs 

elven og 

bebyggelsen 

 

Hvordan bør gater, parker, torg, bebyggelse 

utformes for å ivareta naturmiljøet langs 

elven, samtidig som man ivaretar en 

bymessig utforming av bebyggelse? 

Redegjørelse og 

illustrasjoner 

Forurensnings- 

situasjonen i vann og 

grunn 

• Forurensningssituasjonen 

• Eventuelle avbøtende tiltak 

Rapport med 

kartillustrasjon 
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Vannlevende 

organismer og 

planter 

• Konsekvenser av planforslagene. 

• Eventuelle avbøtende tiltak 

Rapport med 

kartillustrasjoner. 

 

5. STEDSUTVIKLING; BYROM OG MØTEPLASSER, GANGFORBINDELSER 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES?  PRESENTASJONSFORM 

Forbindelser mellom 

planområdet og 

nærområdene 

• Hvordan ivaretar planalternativene 

gode forbindelser til områdene rundt? 

• Hvordan ivaretar planalternativene 

sammenkobling av turveier og/eller 

sykkelveier? 

• Hvordan kan de ulike 

planalternativene bidra til en 

sammenkobling av områder og 

funksjoner i og utenfor kommunen? 

• Lilleakerveiens fremtidige rolle 

Redegjørelse med enkle 

kartdiagrammer 

Byromsstrukturer  I hvilken grad ivaretar alternativene gode 

byrom, torg, parker, møteplasser og 

lekeplasser med ulike kvaliteter og 

programmering?  

Redegjørelse med enkle 

kartdiagrammer 

Samlet 

offentlig/privat 

tilgjengelig uteareal   

Størrelse på ulike byrom og parker. 

 

  

Redegjørelse med 

illustrasjoner 

Byliv Hvordan tilrettelegger alternativene for 

byliv? 

Redegjørelse 

 

6. FJERN- OG NÆRVIRKNING, SIKTLINJER 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES?  PRESENTASJONSFORM 

Siktlinjer fra viktige 

standpunkt definert i 

samråd med PBE  

• Definere og begrunne siktlinjer 

• Virkninger av planforslagene                                                                           

Illustrasjoner, perspektiver 

Fjernvirkning • Definere og begrunne standpunkt 

• Virkningene av planforslagene  

Illustrasjoner/ fotomontasjer 

som viser ny dagens situasjon 

og ny situasjon fra de samme 

standpunktene. 

Beskrivelse. 

Nærvirkning • Definere og begrunne standpunkt 

• Virkningene av planforslagene                                                                               

 

 

7. AREALBRUK OG FORMÅL 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES?  PRESENTASJONSFORM 

Lokalisering av ulike 

formål 
• Begrunne lokalisering 

• Egnethet for ulike formål 

Beskrivelse 
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Andel av areal fordelt 

på ulike formål. 
• Hvordan legger de ulike 

planalternativene opp til utvikling av 

et flerfunksjonelt område?  

• Hvilke formål trengs i 

bydelen/Oslo/Bærum? 

• Effekter av endrede formål i 

området/bydelen og i Oslo/Bærum.  

Redegjørelse 

Bolig typer og 

boligstørrelser 
• Lokalisering og fordeling og 

boligstørrelser 

• Hvordan plassere boliger i et 

finmasket gatenett med bymessig 

utforming, samtidig som tilstrekkelig 

uteareal sikres? 

• Befolkningsutvikling 

• Befolkningssammensetning (alder, 

kjønn, sosioøkonomi) 

 

Redegjørelse og illustrasjoner. 

Og demografisk analyse. 

Uteareal for bolig • Andel MUA, MFUA og SFUA 

• Solbelyste utearealer 

Redegjørelse ifht. 

utearealsnormen 

Sol- og skyggediagrammer 

Lekeplasser Programmering med tanke på barn og 

ungdom med ulike interesser og 

ferdigheter 

Redegjøre gjennom 

diagrammer og illustrasjoner 

Byliv Hvordan tilrettelegger alternativene for 

byliv? 

Redegjørelse 

 

8. HANDEL  

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES OG 

KONSEKVENSUTREDES? 

PRESENTASJONSFORM 

Handelstilbud 

 

• Endringer i handelstilbudet 

Hva er behovet? 

• Hvordan kan det tilrettelegges for et 

endret handelsmønster i fremtiden? 

• Etappevis utvikling.  

Handelsanalyse og 

redegjørelse. 

Konsekvenser av 

endret tilbud 

Konsekvenser for planområdet, for 

bydelen og for Oslo sentrum 

Varelevering Aktuelle løsninger for varelevering Redegjørelse 

 

9.  BEHOV FOR OG LOKALISERING AV SOSIAL INFRASTUKTUR 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES?  PRESENTASJONSFORM 

Skole • Utløser planalternativene økt 

skolekapasitet/ny skole? 

• Er det behov for skole i 

området/nærområdet? 

Redegjørelse og illustrasjoner 
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• Hvor kan ny skole plasseres? 

• Hvordan kan skolen innpasses i et 

finmasket gatenett? 

Barnehager • Hvordan er barnehagebehovet i 

bydelen i dag? 

• Hva er behovet for barnehageplasser 

generert av utbyggingen? 

• Hvordan kan alternativene bidra til 

dekning av behovet i bydelen? 

• Hvordan kan barnehagene plasseres 

og innpasses i et finmasket gatenett? 

Beskrivelse og illustrasjoner  

Idrettstilbud • Hvilke muligheter gir alternativene 

for utendørs aktivitet og friluftsliv? 

• Hva er idrettstilbudet i bydelen? 

• Er det behov for flerbrukshall eller 

utvidet idrettstilbud? Hvor kan dette 

plasseres og hvordan kan det 

innpasses i et finmasket gatenett? 

Beskrivelse og illustrasjoner 

 Eldresenter 

 

Er det behov for eldresenter i bydelen? 

 

Hvor kan eldresenteret eventuelt 

plasseres og innpasses i et finmasket 

gatenett? 

Beskrivelse og illustrasjoner 

Ungdomsklubb Er det behov for ungdomsklubber i 

området? 

Hvor kan ungdomsklubb plasseres og 

tilpasses et finmasket gatenett? 

Beskrivelse og illustrasjoner 

Sambruk av  

bygninger  

Hvordan kan offentlige bygninger med 

ulike tilbud tilpasses for å kunne 

sambrukes eller samlokaliseres med 

andre offentlige bygg? 

Redegjørelse 

 

10. BEBYGGELSE OG BEBYGGELSESSTRUKTUR 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES?  PRESENTASJONSFORM 

Utforming av 

bebyggelsen  

• Vurdering av bebyggelsesstruktur, 

bygningsvolumer og høyder. 

• Fordeler og ulemper med tanke på: 

o Områdekvaliteter/ 

bokvaliteter 

o Lokalklima og sol-/skygge  

o Egnethet for ulike formål 

o Barrierer 

o Fjern- og nærvirkning 

• Hvordan skape variasjon i 

bebyggelsen? 

Redegjørelse med 

illustrasjoner 

Eksisterende 

bebyggelse 

Behov for endring av eksisterende 

bebyggelse (riving, ombygging) 

Redegjørelse  
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Ombruk og gjenbruk Muligheter for ny bruk av bebyggelse 

og/eller materialer. 

Redegjørelse 

 

11. SOL- OG SKYGGEVIRKNING 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES?  PRESENTASJONSFORM 

Sol-/ skyggeforhold Virkninger av bebyggelsen på offentlige 

og, private utearealer og bebyggelse i 

planområdet og tilliggende områder. 

  

Sol- og skyggediagrammer for 

vårjevndøgn, 1. mai og 

sommersolverv.  

Redegjørelse. 2D og 3D. 

 

12. TRAFIKK – BIL, SYKKEL, GANGE OG KOLLEKTIV 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES OG 

KONSEKVENSUTREDES? 

PRESENTASJONSFORM 

Veisystem, atkomst 

og bilparkering 
• Hvordan skal atkomst sikres? 

• Bilparkering – norm, utforming og 

plassering 

• Hvilke endringer må gjøres på 

veisystemet? 

Rapport med 

kartillustrasjoner, 

beregninger m.m. 

Biltrafikk og 

kapasitet i kryss og 

på veier 

• Hvor mye biltrafikk vil planalternativene 

generere? 

• Er det nødvendig med 

kapasitetsutvidelse av kryss eller veier? 

• Hvordan kan biltrafikken reduseres, 

samtidig som attraktiviteten og 

tilgjengeligheten er god? 

Trafikkreduserende tiltak. 

• Hvordan sikre trafikksikkerhet? 

Løsning for sykkel- 

og gangtrafikk  

• Eksisterende og planlagte gang- og 

sykkeltraseer.  

• Sykkelparkering – norm, utforming og 

plassering.  

• Hvordan økes gang- og 

sykkeltilgjengeligheten til området?  

Rapport med 

kartillustrasjoner, 

beregninger m.m. 

Kollektiv • Hvilke tiltak kan gjøres for å øke 

kollektivandelen? 

Redegjørelse 

Lysaker knutepunkt • Konsekvenser med hensyn på 

tilgjengelighet, fysiske endringer og 

endringer i kundegrunnlag  

Redegjørelse med 

illustrasjoner 

Lilleakerbanen 

(trikken) 
• Konsekvenser av etablering av torg, 

flytting av holdeplass, mer bymessig 

utforming og fjerning av bom.  

• Øke trafikksikkerhet og evt. tiltak  

Redegjørelse for fysiske 

løsninger med illustrasjoner. 

Vurdering av trafikk- 

sikkerhet og behov for tiltak 

Buss • Er det behov for nye bussholdeplasser 

eller busslinjer? I så fall hvor? 

Redegjørelse 
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13. SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES OG 

KONSEKVENSUTREDES? 

PRESENTASJONSFORM 

Næringsliv  • Endringer i tilbudet. 

• Hva er næringslivets behov? 

• Konsekvenser for planområdet, for 

bydelen og for Oslo sentrum 

• Hvilken type næringsliv kan utnytte 

kollektivdekningen? 

Næringsanalyse 

Arbeidsplasser Endringer i antallet arbeidsplasser?  Næringsanalyse 

 

14. FOLKEHELSE, FRILUFTSLIV, UNIVERSELL UTFORMING, BARN OG UNGE, ELDRE     

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES?  PRESENTASJONSFORM 

Folkehelse og 

friluftsliv 

Hvordan kan planalternativene tilrettelegge 

for fysisk aktivitet og rekreasjon?  

Redegjørelse 

Universell utforming Hvordan kan planalternativene tilrettelegge 

for universell utforming?  

Redegjørelse 

Barn og unges 

interesser 

Hvordan kan planalternativene tilrettelegge 

for gode og allsidige lekeplasser for barn og 

ungdom? Eventuelt behov for 

erstatningsareal. 

 

Redegjørelse 

Eldres 

interesser/aldersvennlig 

by 

Hvordan kan planalternativene tilrettelegge 

for en aldersvennlig by? 

Redegjørelse 

 

15. OVERVANN  

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES?  PRESENTASJONSFORM 

Overvannsmengder 

 

Beregningsgrunnlag med utgangspunkt i 

meteorologiske data 

Rapport 

Overvannshåndtering Hovedprinsipper for overvannshåndtering 

i ulike områder 

Rapport med beskrivelse av 

prinsippløsninger i ulike 

områder/gater/plasser osv. 

 

16. TEKNISK INFRASTRUKTUR 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES?  PRESENTASJONSFORM 

Vann og avløp • Dagens kapasitet 

• Fremtidig kapasitetsbehov 

• Hvordan løse dette? 

Redegjørelse  

Energiforsyning  • Dagens kapasitet 

• Fremtidig kapasitetsbehov 

• Hvordan løse dette? 

Redegjørelse  
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17. STØY OG LUFTFORURENSNING  

UNDERTEMA HVA SKAL KONSEKVENSUTREDES?  PRESENTASJONSFORM 

Støysoner  Støysituasjonen etter gjennomføring, ihht 

gjeldende retningslinjer.  

Rapport med støykart og 

tallverdier. 

Redegjørelse for effekten av 

ulike løsninger  Avbøtende tiltak 

for støy 
• Eventuelle avbøtende tiltak for 

støyfølsomme formål og utearealer. 

• Hvordan kan bebyggelsen plasseres for 

å redusere støy? 

Luftforurensning 

 

Luftforholdene etter gjennomføring, 

herunder: 

Nivåer for nitrogendioksid 

Nivåer for svevestøv 

Rapport med 

kartillustrasjoner  

Avbøtende tiltak for 

luftforurensning 

Eventuelle avbøtende tiltak. 

 

18. LOKALKLIMA 

UNDERTEMA HVA SKAL KONSEKVENSUTREDES?  PRESENTASJONSFORM 

Dagens forhold • Vindretninger 

• Luftdrag fra elven                                                              

  

Lokalklimarapport med 

redegjørelse for vindforhold 

og oppholdskvaliteter i ulike 

områder i alternativene. 

 

Sol- og skyggediagrammer 

med redegjørelse 

 

Lokalklima etter 

utbygging 
• I hvilken grad påvirker de ulike 

planalternativene lokalklimaet? 

• Hvordan er offentlige og private 

utearealer og ulike funksjoner planlagt 

med utgangspunkt i tilpasning til de 

lokalklimatiske forholdene? 

• I hvilken grad ivaretar 

planalternativene komfort i gater og 

byrom? 

        

 

19. FLOM, STORMFLO, HAVNIVÅSTIGNING; KLIMATILPASNING 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES OG 

KONSEKVENSUTREDES? 

PRESENTASJONSFORM 

Flomsoner i 

Lysakerelva 
• Flomsoner ved 200-års flom med 

klimapåslag 

• Hvordan er bebyggelsen løst/plassert 

med tanke på flom i Lysakerelva?  

• Er det nødvendig med avbøtende tiltak 

for å ivareta flomsikker bebyggelse? 

Redegjørelse                   

Stormflo og 

havnivåstigning  

Konsekvenser ved stormflo og 

havnivåstigning  

Redegjørelse 
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20. RAS, UTGLIDNINGER, SETNINGER, GRUNNFORHOLD OG GRUNNVANN  

UNDERTEMA HVA SKAL KONSEKVENSUTREDES?  PRESENTASJONSFORM 

Grunnforhold Har området stabile eller ustabile masser? 

Er det kvikkleire i området? Må det tas 

spesielle hensyn? I så fall hva? 

Geoteknisk rapport 

Faren for ras og 

utglidninger  

Er det fare for ras og utglidninger ved 

bygging og etter gjennomføring? Må det 

tas spesielle hensyn? I så fall hva? 

Faren ved setninger 

på eksisterende 

bebyggelse  

Er det fare for setninger på eksisterende 

bebyggelse ved bygging og etter 

gjennomføring? Må det tas spesielle 

hensyn? I så fall hva?                

Elveerosjon 

 

Er det partier langs elvebredden som må 

sikres mot utglidning? Må det tas spesielle 

hensyn? I så fall hva?  

 

22. KONSEKVENSER I ANLEGGSFASEN  

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES OG 

KONSEKVENSUTREDES? 

PRESENTASJONSFORM 

Etappeplan for 

utbyggingen 

Sannsynlig utbyggingsrekkefølge   Redegjørelse  

  

Riggområder Plassering av riggområder under 

utbyggingen. Begrunne plassering.  

Redegjørelse med kart 

Veier/forbindelser 

for anleggstrafikk 

gjennom og forbi 

området   

Valg av traseer.  Redegjørelse med 

kartdiagrammer  

Trafikksikkerhet  Traséer for å ivareta trygge gang- og 

sykkelforbindelser, herunder skoleveier i 

ulike utbyggingsetapper.                                     

Redegjørelse med 

kartdiagrammer  

 

Gjennomførbarhet 

Konsekvenser for gjennomførbarhet, 

herunder fasedelt utbygging hvor gamle og 

nye områder kan fungere samtidig. 

Redegjørelse 

Ombruk av 

bygningsmaterialer 

Kartlegging av materialer i bygg som 

foreslås revet og ombrukspotensialet.  

 

Redegjørelse 

 

Massehåndtering Innebærer planalternativene en omfordeling 

av masser innenfor planområdet? 

Redegjørelse 

 

Konsekvenser for 

naturmangfold 

Er det behov for tiltak for å sikre sårbare 

arter i anleggsfasen? I så fall hva? 

Redegjørelse 
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Konsekvenser for 

kulturminner og 

kulturmiljø 

Er det behov for tiltak for å sikre 

kulturminner og kulturmiljø i anleggsfasen? 

I så fall hva? 

Redegjørelse 

Konsekvenser for 

lokalmiljø og 

nærmiljø 

• Ivaretakelse av bokvalitet i 

anleggsperioden med hensyn på støy, 

luftkvalitet, utearealer, støv. 

• Plan for avbøtende tiltak. 

Redegjørelse, evt med 

skisser/ diagrammer                

 

21. RISIKO OG SÅRBARHET, INKLUDERT BEREDSKAP OG ULYKKESRISIKO 

Det skal utarbeides ROS-analyse i henhold til veileder. 
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3.2 Metode og fremstilling 

3.2.1 Metode 

Planalternativene skal undersøkes og utredes til et likeverdig og sammenlignbart nivå. Dersom det 

i konsekvensutredningen avdekkes vesentlige negative konsekvenser av tiltaket, skal det for hvert 

fagtema beskrives avbøtende tiltak. 

3.2.2 Temavis fremstilling av undersøkelser og utredninger 

De enkelte undersøkelsene og utredningene skal fremstilles temavis i den presentasjonsformen 

som er angitt for hvert tema i tabellen i kapittel 3.1.2. 

Det skal utarbeides ett samlet dokument for undersøkelsene og et for konsekvensutredningen. 

Dette dokumentet skal legges ved planforslagene når de sendes til Plan- og bygningsetaten.  

Alle planalternativene skal kunne fremmes som selvstendige planforslag, og belyses ut fra de 

vurderingene og resultatene som har fremkommet i undersøkelsene og utredningene. 

3.2.3 Forslagsstillers anbefaling 

Når forslagsstiller presenterer sitt valg av planalternativ skal de komme med en faglig begrunnet 

anbefaling med grunnlag i undersøkelsene og utredningene som er gjennomført.  

3.3 Videre planprosess og medvirkning 

3.3.1 Planprosess og fremdrift 

Forslagsstiller skal utarbeide en detaljreguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning.  

Tabellen viser forventet fremdrift. Fremdriften vil bli vurdert underveis i prosessen. 

PROSESSNAVN FORVENTET FREMDRIFT 

PLANPROGRAM UTARBEIDES okt-nov 2018 

      Varsling om oppstart planarbeid jan 2019 

      Høringsperiode for planprogram jan-feb 2019 

      Oversendelse til Plan- og bygningsetaten mars 2019 

PLANPROGRAM FASTSETTES juni 2019 

UNDERSØKELSER OG KONSEKVENSUTREDNING UTARBEIDES juni - oktober 2019 

      Dialogfase  aug – desember 2019 

PLANFORSLAG M/KU UTARBEIDES FOR OFFENTLIG ETTERSYN  aug – desember2019 

      Dialogfase  aug – desember 2019 

      Oversendelse til Plan- og bygningsetaten januar 2020 

OFFENTLIG ETTERSYN April - mai 2020 

      Medvirkningsarrangement febr 2020 

      Bemerkningshåndtering juni 2020 

PLANFORSLAG M/KU UTARBEIDES FOR POLITISK BEHANDLING Juni – september 2020 

      Oversendelse til Plan- og bygningsetaten september 2020 

      Oversendelse til Rådhuset januar 2021 

POLITISK VEDTAK I BYSTYRET 2021 
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3.3.1 Medvirkning 

Medvirkning og involvering på bred basis inngår i hovedløftene for Mustad 

Eiendoms utvikling av Lilleakerbyen. Mustad Eiendom ønsker å sikre en langvarig 

medvirkningsprosess med naboer, berørte og øvrige tilpasset de ulike fasene av planarbeidet. 

Dette for å sikre innspill på hensiktsmessig tidspunkt i prosessen slik at Mustad Eiendom har 

mulighet for å tilpasse planen til nye innspill og erfaringer.  

 

Mustad eiendom planlegger å gjennomføre: 

• spørreundersøkelser som vil bli fulgt opp med ytterligere kartleggingsaktiviteter i 

nærområdet 

• publikumsmøter 

• workshops med ulike segmenter/målgrupper 

• dialogmøter 1:1 

• midlertidig aktivering og uttesting av tiltak/funksjoner i samarbeid med bådeprivate og 

offentlige aktører 

• eget nettsted for dialog og formidling 

 

Deler av dette arbeidet er igangsatt. Det gjelder publikumsmøte, dialogmøter, spørreundersøkelse 

og eget nettsted på sosiale medier. 

 

Allmennheten, berørte parter og naboer vil bli informert når forslaget til reguleringsplan legges ut 

til offentlig ettersyn.  

 

Planprogrammet vil også legges ut på Plan- og bygningsetatens nettsider. 

 

 

 

 

 

 

 


